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Γενική Απεργία  

Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016 

 

Σε νέα λεηλασία των συντάξεων με θύματα όλους τους συνταξιούχους και 

ιδιαίτερα όσους θα βγουν στη σύνταξη από την ψήφιση του νόμου και έπειτα 

οδηγεί το Σχέδιο-Πρόταση της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προς τους 

δανειστές. 

Οι προτάσεις της Κυβέρνησης είναι σαφές ότι δεν συνιστούν ασφαλιστική 

μεταρρύθμιση που θα σώσει την Κοινωνική Ασφάλιση, όπως η ίδια ισχυρίζεται. 

Κινούνται στην κατεύθυνση τήρησης των δεσμεύσεων που ανέλαβε και απορρέουν  

από το τρίτο μνημόνιο για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ 

για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για 

την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους της χώρας. 

Ο Νόμος που σχεδιάζεται να ψηφίσει, έρχεται να προστεθεί στους 

προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους, στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 

χρόνια ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας, στην αύξηση των εισφορών για την 

περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους, καθώς και στις περικοπές των δαπανών για 

συντάξεις. Πρόκειται για μια συνολική αντεργατική – αντιασφαλιστική 

αναδιάρθρωση, που διαλύει ότι έμεινε όρθιο από το Δημόσιο Ασφαλιστικό 

Σύστημα, μετατρέποντάς το σε ανταποδοτικό με κατεύθυνση να γίνει πλήρως 

κεφαλοποιητικό. 

Μετά από τις μειώσεις των συντάξεων που έγιναν από τις προηγούμενες 

Κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ – ΝΔ και τις πρόσφατες που επέβαλε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-

ΑΝΕΛ το καλοκαίρι, σχεδιάζουν τώρα νέες δραστικές μειώσεις σε όλους τους 

συνταξιούχους. 

Η συνέχιση των αδιέξοδων και καταστροφικών πολιτικών της Κυβέρνησης, 

Ευρωπαϊκής ένωσης και ΔΝΤ, θα βρει απέναντι τους αγώνες των εργαζομένων, των 

συνταξιούχων, του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας με κεντρικό στόχο την 

ακύρωση των σχεδίων για τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., καλεί τους εργαζόμενους του 

Δημοσίου σε μαζική συμμετοχή στη Γενική Απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016 

και στα Απεργιακά Συλλαλητήρια που θα πραγματοποιηθούν. 

 

Μπορούμε να τους σταματήσουμε! 

Η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης δεν θα περάσει! 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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