
 

 

 

Ανακοίνωση Νο 7, Αθήνα, 23/5/2016 

 

Συναδέλφισσες / συνάδελφοι, 

 

Με τον νέο αντιασφαλιστικό νόμο 4387/2016 της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατ’ επιταγή των δανειστών 
και σύμφωνα με τις μνημονιακές δεσμεύσεις της, δίδεται ένα συντριπτικό χτύπημα στον δημόσιο, 
αναδιανεμητικό και καθολικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους 
αντιασφαλιστικούς μνημονιακούς νόμους 3863/10 και 3865/10 Λοβέρδου-Κουτρουμάνη και τις 
αντιασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν στα έξι χρόνια των μνημονίων. 

 Η κρατική χρηματοδότηση αποσύρεται και διατηρείται μόνο κατά το μέρος της εθνικής σύνταξης 
των 384€. Δημιουργείται ένα υπερταμείο, ο ΕΦΚΑ, στο οποίο εντάσσονται όλοι οι ασφαλισμένοι και 
συνταξιούχοι του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με προδιαγεγραμμένη την αδυναμία βιωσιμότητάς 
του. Η εθνική σύνταξη, όπως και η ανταποδοτική και η επικουρική (το σύνολο, δηλαδή, της 
σύνταξης) θα αναπροσαρμόζονται με βάση τις αναλογιστικές μελέτες της Εθνικής Αναλογιστικής 
Αρχής, για όλους τους συνταξιούχους.  

 Μειώνονται τα ποσοστά αναπλήρωσης και προκαλούνται περαιτέρω σημαντικές μειώσεις στις 
συντάξεις, πέρα από τις μειώσεις που είχαν επιφέρει οι μνημονιακοί νόμοι των κυβερνήσεων ΝΔ και 
ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκαν. 

 Καταργούνται θεμελιωμένα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Οι  συντάξιμες αποδοχές 
επανυπολογίζονται, ακόμα και των ήδη συνταξιούχων, και μπαίνει πλαφόν στο ύψος των κύριων και 
επικουρικών συντάξεων. 

 

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΤΑΤ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ  

 Ο νέος νόμος ανατρέπει τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.  

 Μειώνει σε δραματικό βαθμό τις συντάξεις όσων είναι στο ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ. Οι 
συντάξεις επανυπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 1,75% για κάθε χρόνο 
ασφάλισης. Μετά την συμπλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης κύριας σύνταξης 
το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής μειώνεται κατά τα ποσά κύριας 
και επικουρικής σύνταξης που λαμβάνει ο δικαιούχος. Το απομένον ποσό 
επανυπολογίζεται, με βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε χρόνο 
ασφάλισης.  

 Πλήττει ιδιαίτερα τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις μητέρες ανηλίκων. 

 Μειώνει τις επικουρικές συντάξεις των συνταξιούχων που είναι ήδη στο ΙΚΑ. Η 
επικουρική σύνταξη θα επανυπολογίζεται στην περίπτωση που το άθροισμα κύριας 
και επικουρικής είναι πάνω από 1300€ μικτά. 

 Ανατρέπει τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων μέχρι 31-12-1992. 

 

Πέρα από τις γενικότερες αντιασφαλιστικές διατάξεις του, ο ν.4387/2016 ορίζει για τους ήδη 
συνταξιούχους, με βάση το άρθρο 14, ότι εφόσον ο επανυπολογισμός προκαλεί μείωση της σύνταξης, 
τότε το ποσό κατά το οποίο μειώνεται θα καταβάλλεται ως προσωπική διαφορά.  

 



 

 Αφού οι προηγούμενες κυβερνήσεις με την πολιτική τους διέλυσαν το ΤΕΑΠΕΤΕ και ελαχιστοποίησαν 
τα ποσά της οικονομικής μελέτης για να απαλλάξουν τον ιδιώτη αγοραστή της Εμπορικής Τράπεζας 
από τις υποχρεώσεις του έναντι του ταμείου 

 Αφού δημιούργησαν ένα νέο, θνησιγενές ταμείο, το ΕΤΑΤ, χωρίς ασφαλιστικές εισφορές 

 Αφού έγιναν «εθελούσιες» απολύσεις 4000 εργαζομένων, χωρίς η Crédit Agricole και η καθολική 
διάδοχός της, Alpha Bank, να πληρώσουν τις προβλεπόμενες εισφορές με βάση το ν.3371/2005  

 Αφού καταλήστεψαν τα αποθεματικά του ΕΤΑΤ με το PSI 

Τώρα, σύμφωνα με τον νέο αντιασφαλιστικό νόμο 4387/2016 οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ και του ΕΤΕΑ δεν 
αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους άλλους συνταξιούχους, ενώ:  

 Είναι επί χρόνια συνταξιούχοι.  

 Υπέστησαν επί έξι χρόνια όλες τις μειώσεις που προέβλεπαν οι μνημονιακοί νόμοι για τους 
συνταξιούχους.  

 Έχουν πληρώσει αυξημένες εισφορές, έναντι των υπολοίπων ασφαλισμένων.  

 Επιπρόσθετα, τα όρια ηλικίας έχουν αυξηθεί δραματικά με τους νόμους 3655/2008 (ν. Πετραλιά), 
3863/2010 (Λοβέρδου-Κουτρουμάνη) και 4336/2015 (τρίτο μνημόνιο). Με τον τρόπο αυτό, σε 
συνδυασμό με τις αθρόες «εθελούσιες», ανατράπηκαν οι παραδοχές της οικονομικής μελέτης για 
το ΕΤΑΤ και εγκλωβίστηκαν οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ για πολλά χρόνια σε 
προσυνταξιοδοτικό καθεστώς.  

Τελικά, η μόνη ωφελημένη είναι η Alpha Bank, η οποία απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις της έναντι 
του ΕΤΑΤ! 

Απαιτούμε: 

Να μη γίνει καμία μείωση στις συντάξεις μας! 

Να γίνουν σεβαστά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα! 

Ίση μεταχείριση! 

Ο Σύλλογός μας άμεσα, σε συνεργασία με τους συλλόγους συνταξιούχων, τους συλλόγους εργαζομένων, 
την ΟΣΤΟΕ και την ΟΤΟΕ, να αναλάβει πρωτοβουλία για τον συντονισμό του αγώνα, ώστε να 

υπερασπιστούμε τα θεμελιωμένα και κατοχυρωμένα ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, τα 
οποία πλήττονται.  

Να αξιοποιήσουμε όλα τα συνδικαλιστικά, αγωνιστικά, νομικά και πολιτικά μέσα για την ανατροπή των 
αντιασφαλιστικών διατάξεων. 

Η προσωπική συμμετοχή όλων μας, σήμερα, ενόψει των δραματικών μειώσεων που υφίστανται οι 
συντάξεις μας είναι καθοριστικής σημασίας.  


