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Νέας Σμύρνης 

Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θέλει να καταργήσει την επικουρική ασφάλιση 
συνεχίζοντας την μνημονιακή πεπατημένη της προηγούμενης κυβέρνησης όπως αυτή 
αποτυπώθηκε με τον Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4287/2016).   

Στις 31-08-2019 με  Υπουργική 
Απόφαση συγκροτήθηκε επιτροπή με 
σκοπό την «η επεξεργασία και 
διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης 
σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής 
επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα». 
Αυτό σε απλά ελληνικά σημαίνει πως 
θα παραδοθεί σε ιδιωτικές 
ασφαλιστικές εταιρείες η υπάρχουσα 
δημόσια επικουρική ασφάλιση μέσω 
της διάλυσής της. Στην επιτροπή αυτή 
έχουν “εξέχουσα” θέση οι εκπρόσωποι 
των ιδιωτικών ασφαλιστικών 
εταιρειών για να προτείνουν τον τρόπο που θα καταστρέψουν την υπάρχουσα επικουρική 
ασφάλιση για να δημιουργήσουν ένα νέο σύστημα…. 
          Η κυβέρνηση της ΝΔ θέλει να νομοθετήσει και να εφαρμόσει ότι: 
  Από 1/1/2021 και για όσους θα ασφαλίζονται από αυτή την ημερομηνία και μετά θα 
υπάρχει η “ελεύθερη επιλογή” της δημόσιας ή της ιδιωτικής ασφάλισης. Ευελπιστούν ότι οι νέοι 
άνθρωποι που στο μυαλό τους η έννοια της σύνταξης και μάλιστα της δημόσιας Κοινωνικής 
Ασφάλισης μοιάζει με όνειρο θερινής νυκτός, θα επιλέξουν μαζικά την ιδιωτική ασφάλιση. Η 
κυβέρνηση της ΝΔ αδιαφορεί για τι θα γίνουν εκατομμύρια συνταξιούχοι όταν θα σταματήσει η 
είσπραξη νέων εισφορών και δεν θα υπάρχουν πλέον νέα έσοδα στη δημόσια επικουρική ασφάλιση. 
Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους και συνταξιούχους, οι συντάξεις τους θα εξαρτώνται και θα 
διαμορφώνονται με βάση τις συνεχώς φθίνουσες ασφαλιστικές εισφορές των «παλαιών» και την 
ελεημοσύνη της εκάστοτε κυβέρνησης μέσω του κρατικού προϋπολογισμού. 
  Η βασική στόχευση της κυβέρνησης της ΝΔ είναι η οριστική αποδέσμευση του κράτους από 
την εξασφάλιση και υποχρέωση χορήγησης επικουρικής σύνταξης.  

Το παράδοξο ωστόσο είναι ότι υπάρχει πρόσφατη αναλογιστική μελέτη επικυρωμένη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι, το ΕΤΕΑΕΠ στον τομέα της επικουρικής σύνταξης δεν έχει κανένα 
απολύτως πρόβλημα για τα επόμενα 50 χρόνια (2070)! Γίνεται έτσι φανερός ο πιο ξεδιάντροπος 
στόχος! Οι εισφορές όπως και τα αποθεματικά ύψους άνω των 6 δισ – να «παραδοθούν» στους 
ιδιώτες προκειμένου να κερδοσκοπήσουν τζογάροντας τα χρήματα των εργαζομένων, 
«λαδώνοντας» παράλληλα τον τροχό της «ανάπτυξης» του χρηματιστηρίου με φρέσκο χρήμα.  

ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ; 
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ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αβραμίδου Κική      (δασκάλα, 5ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Αγιοπετρίτη Μαριέττα   (νηπιαγωγός, 4ο Νηπ. Νέας Σμύρνης) 

Καραμπά Σοφία (δασκάλα, 2ο Δημ.Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Κρητικού Αθηνά (δασκάλα, 5ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Μελαμπιανάκη Ζέττα   (δασκάλα, 7ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Πενταγιώτη Αλεξάνδρα (δασκάλα, 7ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Ποταμιάνου Νάσια (δασκάλα Γαλλικών, 1ο, 2ο , 5ο,  Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Ραμπαβίλα Κωνσταντίνα (δασκάλα Γερμανικών στο 1ο, 3ο, 7ο, 12ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Στεφάνου Αχιλλέας (δάσκαλος, 5ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Συρρής Μιχάλης (δάσκαλος, ΚΕΣΥ Δ Αθήνας) 

Τσαχουρίδου Κυριακή (δασκάλα, 2ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ  ΓΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Καμπύλης Διονύσης (δάσκαλος Φυσικής Αγωγής, 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης)  

Κυριακίδου Βάσω  (δασκάλα τμήματος ένταξης, 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

Παπαλεξάτου Σοφία (δασκάλα 3ο Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης) 

 
 

 


