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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

O δωδεκάλογος - για τη διάσωση των Ταµείων και των Συντάξεων 

Οι συνταξιούχοι είναι “η κοινωνική οµάδα που ένιωσε περισσότερο από όλες τη 

βαρβαρότητα των µνηµονίων και την υποταγή των κυβερνήσεων Παπανδρέου, Παπαδήµου 

και Σαµαρά στις ορέξεις των δανειστών  

∆ιαχρονική είναι η λεηλασία των ταµείων, η µαύρη εργασία και η εισφοροδιαφυγή. 

 O  ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ δεσµεύεται να διαµορφώσει το ασφαλιστικό ως δηµόσιο αναδιανεµητικό 

σύστηµα, για αυτό προτείνει 12 άµεσα µέτρα, που θα εφαρµόσει όταν θα αναλάβει την 

διακυβέρνηση της χώρας, για να µπορούν οι συνταξιούχοι να απολαµβάνουν συντάξεις 

αξιοπρεπούς διαβίωσης,  θεσµοθετώντας νέους δηµόσιους πόρους για την κοινωνική ασφάλιση, 

οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν τα χαµηλά και µικροµεσαία εισοδήµατα. 

1. Θεσµοθέτηση νέων δηµόσιων πόρων. 

2. Κοινωνική ρήτρα στα δηµόσια έργα: Ποσοστό επί της αξίας του αναλαµβανόµενου έργου µε 

το οποίο θα επιβαρύνεται ο εργολήπτης σε κάθε περίπτωση συµβάσεων παραχώρησης δηµοσίων 

έργων και συµβάσεων κρατικών προµηθειών. 

3. Κοινωνική ρήτρα επί της δηµόσιας ακίνητης περιουσίας: Ποσοστό υπέρ της κοινωνικής 

ασφάλισης των εκάστοτε αναπροσαρµογών της αντικειµενικής αξίας των ακινήτων και εκτάσεων 

γης του δηµοσίου. 

4. Εισφορά επί του συνόλου των συναλλαγών που πραγµατοποιούνται µέσω των πάσης φύσεως -

δηµοσίων, ιδιωτικών ή συνεταιριστικών- πιστωτικών ιδρυµάτων. Η εισφορά αυτή θα επιβαρύνει 

αποκλειστικώς τα πιστωτικά ιδρύµατα και θα περιορίζεται σ’ ένα µικρό ποσοστό επί της αξίας 

των συναλλαγών. 

5.  Εισφορά στις χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Η εισφορά αυτή θα πρέπει να επιβαρύνει 

αµφοτέρους τους συναλλασσόµενους. Έχει σκεφτεί κανείς αυτές τις ηµέρες µε το 

«χρηµατιστηριακό ράλι» τι έσοδα θα είχαµε για τα ασφαλιστικά ταµεία; 

6.  Ειδικός φόρος υπέρ του ασφαλιστικού αποθεµατικού στις δαπάνες συµµετοχής σε τυχερά 

παιγνίδια, λαχεία, λόττο, προπό, καζίνο, στην ίδια επίσης λογική µετακίνησης από το εισόδηµα 

στις δαπάνες. Ο φόρος αυτός θα επιβαρύνει, κατ’ αρχήν, τον απλώς συµµετέχοντα στις 

δραστηριότητες αυτές. 

7. Πρόσθετος φόρος που θα επιβαρύνει µε το ίδιο ποσοστό και τις επιχειρήσεις τυχερών 

παιχνιδιών. Οι επιχειρήσεις αυτές θα φορολογηθούν µε βάση όχι τον τζίρο αλλά τα κέρδη τους 

,µε µεγαλύτερο, βέβαια, συντελεστή. ∆είτε, όµως, τι επέλεξε η κυβέρνηση, ο ΟΠΑΠ χαρίστηκε 

στους φίλους και κολλητούς του κ. Σαµαρά, αντί να αποτελεί εργαλείο σωτηρίας για τα 

αποθεµατικά των ταµείων. 



 

 

8.  Έκτακτη φορολόγηση των διανεµόµενων κερδών των επιχειρήσεων περιλαµβανοµένων και 

των Τραπεζών. 

9.  Τµήµα των εσόδων του δηµοσίου από την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. 

10.  Αξιοποίηση της λίστας των µεγαλοοφειλετών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την αύξηση των εσόδων 

του. 

11.Ακύρωση των πρόσφατων µειώσεων των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. 

12. «Φρένο» στις µειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών και σταδιακή αποκατάσταση 

τους µε βάση τους ρυθµούς ανάκαµψης της οικονοµίας ξεκινώντας πρώτα απ’ όλα από τους 

χαµηλοσυνταξιούχους. 
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