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ΨΗΦΙΣΜΑ
ΑΠΕΡΓΊΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ  

ΤΗΣ 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΠΑΝΕΡΓΑΤΤΚΗΣ
ΑΠΕΡΓΙΑΣ 26/4/2001

Εμείς οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι άνεργοι, οι 
συνταξιούχοι και άλλες επαγγελματικές κατηγορίες που 
συμμετέχουμε στην 24ωρη πανελλαδική πανεργατικη απεργία της 
Γ.Σ.Ε.Ε και της ΑΔΕΔΥ, και πήραμε μέρος στην απεργιακή 
συγκέντρωση στο Πεδίο του Αρεως, αφού ακούσαμε τους ομιλητές 
διαπιστώνουμε ότι:

Οι κυβερνητικές προτάσεις για το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης είναι άδικες, αντικοινωνικές, αναποτελεσματικές γιατί 
αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης, μειώνουν τις συντάξεις, 
εγκαταλείπουν τις ειδικές κατηγορίες ασφαλισμένων.

Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στο σύνολο αυτών των 
προτάσεων και δηλώνουμε ότι δεν περάσουν αυτές οι πολιτικές 
που περιορίζουν τα κοινωνικά δικαιώματα, συρρικνώνουν το 
κοινωνικό κράτος αμφισβητούν το κοινωνικό ασφαλιστικό 
κεκτημένο.

Δηλώνουμε ότι:
ΛΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΛΑΟΙ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ 
ΝΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΕΨΟΥΝ ΣΕ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ.

Διατρανώνουμε για μια ακόμη φορά την πλήρη ετοιμότητα 
μας για να συνεχίσουμε τον αγώνα υπεράσπισης της κοινωνικής 
ασφάλισης και την ενίσχυσή της.



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

✓  Διασφάλιση και ενίσχυση του δημόσιου υποχρεωτικού και 
κοινωνικού περιεχομένου της κοινωνικής ασφάλισης.

✓  Αρνηση των λογικών κατάργησης της καθολικότητας και της 
εισαγωγής της ατομικής ευθύνης στην ασφάλιση, που 
αποδιαρθρώνουν το κοινωνικό σκέλος και οδηγούν στην 
ιδιωτική ασφάλιση δηλαδή στην κερδοσκοπική επιχειρηματική 
δραστηριότητα.

✓  Αναγνώριση ότι το έλλειμμα προήλθε από την αξιοποίηση των 
αποθεματικών για την οικονομία, χωρίς αντιστάθμισμα για την 
κοινωνική ασφάλιση και έναρξη διαδικασίας κάλυψης του.

✓  Διεύρυνση για όλους της τριμερούς χρηματοδότησης με 
απόδοση στο σύστημα των οφειλόμενων από το κράτος.

✓  Αξιοποίηση περιουσίας και αποθεματικών - καταπολέμηση 
εισφοροαποφυγής - εισφοροδιαφυγής.

✓  Αμεσος οόρος για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στα υψηλά 
εισοδήματα και για επιχειρήσεις έντασης κεφαλαίου .

✓  Αύξηση του ενεργού οικονομικά πληθυσμού με την αύξηση της 
απασχόλησης - μείωση ανεργίας και όχι με παράταση του 
εργασιακού βίου.

✓  Ύψος σύνταξης, για ΟΛΟΥΣ το 80% του συντάξιμου μισθού 
και η επικουρική σύνταξη να μην υπολείπεται του 20%.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Αναβάθμιση του ιδιαίτερα ισχνού κοινωνικού κράτους με 
έμφαση στα θύματα των αναδιαρθρώσεων (άνεργοι, φτωχοί, 
άστεγοι, κοινωνικά αποκλεισμένοι) με την καθιέρωση του 
ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ το οποίο πρέπει 
να καλύπτει το όριο της φτώχειας.

Παράλληλο δίκτυο κοινωνικής προστασίας το οποίο θα 
καλύπτει φτωχούς και κοινωνικά αποκλεισμένους και θα 
εκτείνεται σε επιθυμητές δράσεις οι οποίες αφορούν επιλογές της 
χώρας (π.χ. δημογραφικό).
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Ανανεώνουμε τη συνάντηση με την συμμετοχή μας στην 24ωρη 
απεργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς και στην απεργιακή 
συγκέντρωση στον ίδιο χώρο την Τρίτη 1 Μαίου 2001.

Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στην κυβέρνηση, στον 
Πρόεδρο της Βουλής, τα Πολιτικά Κόμματα και σε κάθε αρμόδιο.
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