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ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ Ε.Γ 
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ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Προσκαλούμε τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους κοινωνικούς φορείς 
σ’ ένα διάλογο από μηδενική βάση, χωρίς προαπαιτούμενα και υπεκφυγές. 
Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις που υπεύθυνα κατατίθενται. Ο χρόνος 
του διαλόγου 0α είναι επαρκής έτσι ώστε να διασφαλίζεται η νηφάλια και 
εποικοδομητική παράθεση όλων των απόψεων. Έχουμε τη θέληση να 
συμφωνήσουμε βήμα με βήμα και να νομοθετήσουμε ξεκινώντας από την 
συναντίληψη για τη σημερινή πραγματικότητα, την ανάδειξη των διαστάσεων 
του προβλήματος και την αντιμετώπιση των επιμέρους πλευρών του. Να 
αποκτήσουμε κοινή βάση για τα δεδομένα του προβλήματος, το ρόλο του 
δημογραφικού, την επίδραση της μετανάστευσης, της απασχόλησης και άλλων 
παραγόντων.
Οι βασικές θέσεις τις οποίες θα στηρίξουμε ως το επιθυμητό για μας πλαίσιο 
αρχών και στόχων στο πλαίσιο ενός εθνικού κοινωνικού διαλόγου είναι οι 
ακόλουθες:

1. Το κράτος εγγυάται με την πολιτική του τις συντάξεις. Η μεταρρύθμιση 
εξελίσσεται μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής σταθερότητας και 
ταχύρυθμης ανάπτυξης που διασφαλίζει και τη διαρκή διεύρυνση της 
κοινωνικής προστασίας. Η μεταρρύθμιση επιτρέπει ταυτόχρονα μια ισχυρή 
και πιο στέρεη ανάπτυξη, μια ενισχυμένη παραγωγική δράση και ένα 
αυξημένο κοινωνικό πλεόνασμα που πρέπει να κατανέμεται δικαιότερα, 
ψηλότερους μισθούς και συντάξεις, μεγαλύτερη κοινωνική ευημερία.

2. Σ’ αυτό το περιβάλλον, η πάταξη της παραοικονομίας και της μαύρης 
εργασίας, η δημογραφική ανάκαμψη, η κοινωνική ασφάλιση των 
μεταναστών, η μείωση της ανεργίας επιβάλλουν μόνιμες και αναπτυσσόμενες 
πολιτικές και μέτρα που τροφοδοτούν όχι μόνο την κοινωνική συνοχή αλλά 
και τη βιωσιμότητα του συστήματος.



3. Διασφαλίζεται ο δημόσιος και κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος. Το 
κράτος εξασφαλίζει με την πολιτική του τους αναγκαίους πρόσθετους πόρους 
για τη χρηματοδότησή του. Το κράτος στο πλαίσιο της τριμερούς 
χρηματοδότησης ή και άλλων μορφών χρηματοδοτικής στήριξης διασφαλίζει 
και ενισχύει τον αναδιανεμητικό και κοινωνικό χαρακτήρα του ασφαλιστικού 
συστήματος. Στις τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα υπάρχουν συγκεκριμένες 
και δεσμευτικές αναφορές στη χρηματοδότηση και τις πηγές της.

4. Μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου προσδοκούμε να προχωρήσουμε στην 
ενοποίηση και αναδιάρθρωση των ταμείων που θα καταστήσουν το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης ορθολογικό, δίκαιο, βιώσιμο, σύγχρονο και 
εξυπηρετικό προς τον πολίτη. Η μεταρρύθμιση δίνει τη δυνατότητα να 
προσφέρουμε νέες, αναβαθμισμένες και ποιοτικά άρτιες υπηρεσίες στους 
εργαζόμενους και τους συνταξιούχους.

5. Με βάση το κριτήριο της κοινωνικής δικαιοσύνης εγγυόμαστε τα σημερινά 
κατώτατα όρια των συντάξεων για όλους τους εργαζόμενους. Στηρίζουμε και 
ενισχύουμε σταδιακά τις κατώτερες και κατώτατες συντάξεις και 
ταυτόχρονα αποκαθιστούμε στο εσωτερικό του συστήματος αναλογικότερες 
και δικαιότερες ισορροπίες.

Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να διασφαλίσουμε :
> Την αναλογικότερη ισορροπία εισροών και εκροών με την κατάργηση των 

αδικαιολόγητα άνισων όρων εισφορών και συνταξιοδότησης
> Την διαφανή, αποδοτική και αποτελεσματική χρήση των αποθεματικών 

και την περιουσία των ταμείων.
> Την πάταξη της εισφοροδιαφυγής

6. Ο διάλογος αφορά και τη θέση της γυναίκας στην ανάπτυξη και την αγορά 
εργασίας σε συνδυασμό με το δημογραφικό πρόβλημα

7. Διασφαλίζεται εύλογο μεταβατικό διάστημα για να νιώσουν ασφάλεια όσοι 
τώρα και τα επόμενα χρόνια κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

8. Κατηγορηματικά επισημαίνεται ότι οι όποιες αλλαγές στο ασφαλιστικό :
1) Δεν αφορούν τους σημερινούς συνταξιούχους
2) Τους δικαιούχους κατώτατων συντάξεων
3) Τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ
Εμείς σε κάθε περίπτωση εγγυόμαστε την καταβολή και απόδοση των 
συντάξεων όλων των ταμείων για όλα τα επόμενα χρόνια.


