8. Ίση μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση και στην πρόνοια
Με βάση την κείμενη νομοθεσία (ν.4387/2016), όσοι αδυνατούν να αποδείξουν 40 χρόνια
μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη με αναλογία 1/40, για κάθε
έτος που λείπει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά μετανάστες, Έλληνες ομογενείς αλλά και
Έλληνες πολίτες με μεταναστευτική καταγωγή, καθώς για όλους αυτούς η μόνιμη διαμονή
προσμετράται στη βάση των αδειών διαμονής που είχαν στη χώρα. Ως γνωστόν, η πρώτη
συντονισμένη διαδικασία νομιμοποίησης των μεταναστών ξεκίνησε το 1998 (σύμφωνα με
τα Π Δ358/1997 και 359/1997). Συνεπώς για τις προαναφερθείσες ομάδες πληθυσμού
μειώνεται κατά το ήμισυ, η ήδη χαμηλή εθνική σύνταξη ακόμα και εάν έχουν συμπληρωθεί
τα απαραίτητα ένσημα.
Αναφορικά με την πρόνοια, ένα παράδειγμα για την άνιση μεταχείριση των
μεταναστών είναι το γεγονός ότι λόγω των προϋποθέσεων, μακροχρόνια διαμένοντες
(κάτοχοι δεκαετούς άδειας ή και δεύτερη γενιά) με αναπηρία είτε στερούνται των ανάλογων
επιδομάτων είτε υποχρεούνται να αλλάξουν το καθεστώς διαμονής τους με άδειες διαμονής
μικρότερης διάρκειας και χωρίς δικαίωμα στην εργασία.
ΕΡΩΤΗΣΗ: Τι μέτρα θα πάρετε είτε ως κυβέρνηση, είτε ως αντιπολίτευση, για την ισότιμη
μεταχείριση στην κοινωνική ασφάλιση και στην πρόνοια;
ΚΙΝΑΛ: Το Κίνημα Αλλαγής είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε θέματα ίσης μεταχείρισης. Δυστυχώς παρά
το γεγονός της ύπαρξης σχετικής νομοθεσίας υπάρχουν διάσπαρτες ρυθμίσεις και πρακτικές από το
παρελθόν που συνεχίζουν να ισχύουν. Το πιο εξοργιστικό όμως είναι ότι τα τελευταία χρόνια
θεσπίστηκαν νέες.
Για το θέμα των συντάξεων η θέση του Κινήματος Αλλαγής είναι η θέσπιση «κατώτατης εγγυημένης
σύνταξης» χωρίς διακρίσεις.
Όσον αφορά τους μετανάστες η ενωσιακή νομοθεσία (που έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο) αλλά
και ο Κώδικας Μετανάστευσης σε συνδυασμό με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ προβλέπουν αναλυτικά
το εύρος της προστασίας όσον αφορά τις διακρίσεις. Παρά το γεγονός αυτό, πολλοί θυμούνται την
ταλαιπωρία που υπέστησαν τα ενηλικιωθέντα τέκνα των μεταναστών όσον αφορά το θέμα της
ασφάλισης τους ενώ λίγη σημασία δόθηκε στο διαχωρισμό των μεταναστών σε δυο κατηγορίες, σε
αυτούς που κατέχουν «ευρωπαϊκές» άδειες και σε αυτούς που κατέχουν «εθνικές». Ο διαχωρισμός
αυτός μπορεί να οδηγήσει στη θεμελίωση διακρίσεων σε διάφορα πεδία της καθημερινότητας των
μεταναστών.
Απαιτείται διαρκής εγρήγορση για την παρακολούθηση των πολιτικών που θα εφαρμοστούν στο
μέλλον αλλά και για τη διόρθωση εσφαλμένων πολιτικών που εφαρμόζονται. Στο πλαίσιο αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντική η αλληλεπίδραση με τις κοινότητες των μεταναστών και τους φορείς που
ασχολούνται με τα δικαιώματα τους.
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ΚΚΕ: Εδώ και χρόνια, η κατεύθυνση των μονοπωλιακών ομίλων, της ΕΕ και των ελληνικών
κυβερνήσεων είναι η κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης. Ο σφαγιασμός
της κοινωνικής ασφάλισης, των συντάξεων, του ΕΚΑΣ, της πρόνοιας πέρασε στη χώρα μας
μέσα από τα Μνημόνια και τους αλλεπάλληλους αντιασφαλιστικούς νόμους, με
αποκορύφωμα τους νόμους Κατρούγκαλου και Αχτσιόγλου. Οι συνταξιούχοι είδαν τις
συντάξεις τους να μειώνονται κατακόρυφα, τις επικουρικές συντάξεις να εξαφανίζονται, να
ανεβαίνουν τα όρια ηλικίας για τη συνταξιοδότηση. Τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είδαν να
περικόπτονται τα αναπηρικά επιδόματα και οι συντάξεις, να σφαγιάζονται τα δικαιώματά
τους μέσα από τα σφαγεία των ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Για τους μετανάστες και πρόσφυγες εργαζόμενους και αναπήρους έχουν διαχρονικά
θεσπιστεί ακόμη περισσότερες απαράδεκτες διακρίσεις και περικοπές, τη στιγμή μάλιστα
που ένας μεγάλος αριθμός εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων αφορά μετανάστες
εργάτες.
Το ΚΚΕ με προτάσεις νόμου και τροπολογίες έχει ζητήσει την κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων, αύξηση των συντάξεων, μείωση των εισφορών των εργαζόμενων
για τη σύνταξη, κατάργηση κάθε εισφοράς για υγεία και πρόνοια. Κατάργηση των
διακρίσεων σε βάρος των μεταναστών, δυνατότητα μεταφοράς των ασφαλιστικών και
συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους στις χώρες καταγωγής τους, με την υπογραφή των
σχετικών διακρατικών συμφωνιών.
Οι κομμουνιστές δίνουν όλες τους τις δυνάμεις μέσα από τα συνδικάτα και τους μαζικούς
φορείς, τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων για να ανατραπεί η επίθεση στην
κοινωνική ασφάλιση.
Το επόμενο διάστημα, η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση και την πρόνοια θα κλιμακωθεί.
Έλληνες και Μετανάστες εργαζόμενοι, ανάπηροι και συνταξιούχοι, οι νέοι πρέπει ενωμένοι
να δυναμώσουμε τον αγώνα μας μέσα από τα συνδικάτα για την κατάργηση κάθε διάκρισης
σε βάρος των μεταναστών, αλλά και συνολικά
για την κατάργηση όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων.
ΣΥΡΙΖΑ: Η πρόσβαση των πολιτών τρίτων χωρών στις κοινωνικές δομές του κράτους καθώς
και η ίση μεταχείρισή τους σε σχέση με τους Έλληνες πολίτες στο σύστημα της κοινωνικής
ασφάλισης και το σύστημα πρόνοιας αποτελεί βασική μέριμνα και σημαντικό στόχο της
πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ.
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Ως κυβέρνηση, προσπαθήσαμε να μειώσουμε τις ήδη υφιστάμενες διακρίσεις κατά των
πολιτών τρίτων χωρών, ενισχύοντας την πρόσβασή τους στις κοινωνικές δομές της χώρας.
Ενδεικτικά αναφέρουμε την πρόσφατη κοινή εγκύκλιο των Υπουργείων Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας και Μεταναστευτικής Πολιτικής,
που εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2019 και με την οποία αντιμετωπίζονται χρόνια προβλήματα
απόδοσης ΑΜΚΑ σε πολίτες τρίτων χωρών, των οποίων τα ταυτοποιητικά έγγραφα δεν
ανέφεραν όλα τα πεδία που απαιτούνταν για την έκδοση ΑΜΚΑ. Με αυτό τον τρόπο
αντιμετωπίστηκε μία χρόνια κατάσταση που οδηγούσε στον αποκλεισμό πολιτών τρίτων
χωρών από τις κοινωνικές δομές επειδή τα κράτη από τα οποία προέρχονται έχουν
διαφορετικό σύστημα καταγραφής στοιχείων των πολιτών τους από την Ελλάδα.
Στο πλαίσιο των δράσεων για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην κοινωνική πρόνοια,
σημειώνουμε ότι με ρύθμιση του Ν.4387/2016 εξορθολογήσαμε την προηγουμένως
ισχύουσα διάταξη του ν. 4093/2012, η οποία είχε θέσει ένα αυστηρότερο πλαίσιο για τη
χορήγηση του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα. Ακόμη, νομοθετήθηκε πρόσφατα
διάταξη, σύμφωνα με την οποία δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της διαμονής για την
καταβολή του επιδόματος ανασφάλιστου υπερήλικα στους δικαιούχους που είναι μέλη της
ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας (άρθρο δεύτερο του ν.4618/2019, Α΄ 89). Με τη διάταξη
αυτή η ρύθμιση για την καταβολή του επιδόματος έγινε ακόμη δικαιότερη, με το καθορισμό
λιγότερο αυστηρών κριτηρίων λήψης για τους δικαιούχους στους οποίους εφαρμόζεται. Η
ρύθμιση αυτή ήταν η εκκίνηση μιας συνολικής προσπάθειας αντιμετώπισης του εν λόγω
ζητήματος στην κατεύθυνση της ισότιμης μεταχείρισης όσων διαμένουν στην ελληνική
επικράτεια. Επίσης, με τον Ν. 4546/2018 αποκαταστήσαμε μια χρόνια αδικία, ώστε να
μπορούν να καλύπτονται πλέον ασφαλιστικά για υγειονομική περίθαλψη και τα ενήλικα
τέκνα μεταναστών που σπουδάζουν, όπως ακριβώς ισχύει και για την ασφάλιση των τέκνων
ημεδαπών.
Παρά τις προσπάθειες που έγιναν την τελευταία τετραετία, αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν
ακόμη πολλά και σημαντικά βήματα που πρέπει να γίνουν για την επίτευξη της ίσης
αντιμετώπισης των πολιτών τρίτων χωρών με τους Έλληνες πολίτες στην κοινωνική
ασφάλιση και την πρόνοια. Αναγνωρίζουμε την ανάγκη περαιτέρω εξέτασης του πλαισίου
που θέτει προϋποθέσεις διαμονής για την απόκτηση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης
και πρόνοιας, ώστε να μη δημιουργούνται διακρίσεις σε βάρος των πολιτών τρίτων χωρών.
Έχοντας αυτό κατά νου θα κινηθούμε και στη συνέχεια, με στόχο την εξάλειψη των
κοινωνικών ανισοτήτων στη χώρα.
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