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Το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. κατά τη συνεδρίασή του στις 5 

Ιανουαρίου 2016 εκτίμησε ότι: 

 

Οι προτάσεις της κυβέρνησης προς το κουαρτέτο των δανειστών δεν 

συνιστούν, όπως αυτή ισχυρίζεται, ασφαλιστική μεταρρύθμιση, που θα σώσει την 

Κοινωνική Ασφάλιση, αλλά νέα λεηλασία των συντάξεων με θύματα όλους τους 

συνταξιούχους και ιδιαίτερα όσους θα βγουν στη σύνταξη από 1 Ιανουαρίου 2016. 

 

Στόχος της κυβέρνησης είναι να τηρηθούν οι δεσμεύσεις της από το τρίτο 

μνημόνιο για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ το 2016, 

προκειμένου να τα δώσει στους δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, 

παράνομου και άδικου Δημοσίου χρέους της χώρας. 

 

Στις μειώσεις των συντάξεων που έχουν γίνει ήδη (αυξήσεις εισφορών για 

την υγεία κ.ά.) και στα νέα όρια ηλικίας προστίθεται πλέον ο πυρήνας (βασική - 

αναλογική σύνταξη) που διαλύει εκ βάθρων τον Κοινωνικό χαρακτήρα της 

ασφάλισης! 

 

Η κυβερνητική πρόταση για το ασφαλιστικό αποτελεί την ταφόπλακα για 

τον Κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης αφού ορίζει προσωπικό ποσοστό 

αναπλήρωσης για τον καθένα, ολοκληρώνει το σχεδιασμό που υπήρχε εξαρχής για 

το ασφαλιστικό, νομιμοποιεί όλους τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς Νόμους 

και διατάξεις. 

 

Μετά από 11 μειώσεις των συντάξεων που έγιναν από τις προηγούμενες 

κυβερνήσεις ΠΑ.ΣΟ.Κ. και Ν.Δ. και τις 2 επιπλέον που έφερε η συγκυβέρνηση 

ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. το καλοκαίρι, σχεδιάζουν τώρα νέες δραστικές μειώσεις σε 

όλους τους συνταξιούχους, περιορίζουν με νέα εισοδηματικά κριτήρια τους 

δικαιούχους του ΕΚΑΣ, μέχρι την οριστική κατάργηση του και μειώνουν τις 

αναπηρικές συντάξεις. 



Το κουαρτέτο των δανειστών στις «διαπραγματεύσεις» θα αξιοποιήσει 

αυτές τις προτάσεις ως πρώτο βήμα, για να διασφαλίσει αυτό που έχει ψηφιστεί 

στο 3ο μνημόνιο, δηλαδή τη μετατροπή όλων των συντάξεων (νυν καταβαλλομένων 

και μελλοντικών) σε επιδόματα φτώχειας και εξαθλίωσης.  

 

Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τον κόσμο της εργασίας και για 

τον λαό συνολικότερα και για αυτό πρέπει με τους καλύτερους και μαζικότερους 

όρους να δοθεί η μάχη για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού 

χαρακτήρα της Ασφάλισης. 

 

Για να είναι όμως αποτελεσματική, σε όφελος των εργαζομένων, των 

συνταξιούχων και της Ελληνικής κοινωνίας, αυτή η μάχη πρέπει να πάρει 

πανεργατικά και παλλαϊκά χαρακτηριστικά, που σημαίνει ενημέρωση και 

ενεργοποίηση όλων των εργαζομένων και του λαού, μέσα από περιοδείες, συσκέψεις 

και συγκεντρώσεις. 

 

Για τους λόγους αυτούς το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε 

την κήρυξη Απεργίας, με στόχο να λάβει χαρακτηριστικά παλλαϊκού ξεσηκωμού, 

ενάντια στην αντιασφαλιστική «μεταρρύθμιση» της κυβέρνησης. 

  

Η ημερομηνία και η διάρκεια θα καθοριστούν από την Εκτελεστική 

Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αφού προηγηθούν οι απαραίτητες ενέργειες 

συντονισμού με όλους τους άλλους συνδικαλιστικούς και κοινωνικούς φορείς. 

 

Επίσης, ομόφωνα αποφάσισε: 

 

1. Συλλαλητήριο στην Αθήνα το Σάββατο, 16 Ιανουαρίου 2016, ώρα 12:00 το 

μεσημέρι  στην Ομόνοια και πορεία προς τη Βουλή. Το Γενικό Συμβούλιο 

καλεί τα Νομαρχιακά Τμήματα Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Ιωαννίνων κ.ά. να 

διοργανώσουν Συλλαλητήρια στις έδρες των Περιφερειών αλλά και σε όλες τις 

μεγάλες πόλεις και όποιες άλλες δράσεις αντίστασης κρίνουν πρόσφορες. 

 

2. Τον συντονισμό με Γ.Σ.Ε.Ε., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., επιστημονικούς φορείς, 

αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, αγρότες και νεολαία για να δοθεί από 

κοινού η μάχη για την υπεράσπιση του Κοινωνικού Ασφαλιστικού 

συστήματος και για να αποτραπεί η ψήφιση του αντιασφαλιστικού 

Νομοσχεδίου. Για τον σκοπό αυτό καλεί σε σύσκεψη τους παραπάνω φορείς τη 

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 11:00 το πρωί στα γραφεία της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. (Φιλελλήνων και Ψύλλα 2). 

 



3. Για την προετοιμασία της Απεργίας, των Συλλαλητηρίων και γενικά του 

αγώνα ενάντια στο Νομοσχέδιο καλεί: 

 Σε σύσκεψη τις Ομοσπονδίες και τα Σωματεία τη Δευτέρα, 11 

Ιανουαρίου 2016 και ώρα 13:30 στο Ξενοδοχείο Αμαλία (Λεωφ. Βασιλίσσης 

Αμαλίας 10). 

 Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία να προγραμματίσουν Γενικές Συνελεύσεις με 

συμμετοχή των Μελών του Γενικού Συμβουλίου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για 

ενημέρωση-συζήτηση του Ασφαλιστικού και αποφάσεις για πρόγραμμα 

δράσης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 

 Επίσης για την προβολή και την ενημέρωση επί των θέσεων της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.: 

i. Να σταλεί επιστολή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προς όλους τους Βουλευτές 

που θα τεκμηριώνει το γιατί δεν πρέπει να ψηφίσουν τη διάλυση 

της Κοινωνικής Ασφάλισης 

ii. Την έκδοση φυλλαδίου με ανάλυση των επιπτώσεων του 

Νομοσχεδίου και ταυτόχρονα απάντηση στους ισχυρισμούς της 

κυβέρνησης 

iii. Την προβολή των θέσεων της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στα Ραδιοτηλεοπτικά 

Μέσα. 

 

4. Επίσης: 

 Τη συμμετοχή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στην Παράσταση Διαμαρτυρίας για το 

ασφαλιστικό που διοργανώνουν συνδικαλιστικές και κοινωνικές 

οργανώσεις την Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 και ώρα 12:00 το μεσημέρι 

στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης  (Σταδίου 29). 

 Τη συμπαράσταση στον αγώνα της Ομοσπονδίας Πολιτικής Αεροπορίας 

(Ο.Σ.Υ.Π.Α.) ενάντια στην εκχώρηση των Ελληνικών αεροδρομίων στο 

Γερμανικό κράτος και την παρουσία αντιπροσωπείας της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. την 

Παρασκευή, 8 Ιανουαρίου 2016 στο ΣτΕ που εκδικάζεται η προσφυγή 

ενάντια στην ιδιωτικοποίηση. 

 

Για το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 
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