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Τρίτη 18 Φλεβάρη:  

24ωρη απεργία σε όλο το Δημόσιο  

και στα Εργατικά Κέντρα Αθήνας-Πειραιά 

 

Δευτέρα 17 Φλεβάρη:  

Έκτακτη Γενική Συνέλευση  

για να αποφασίσουμε τα επόμενα αγωνιστικά βήματα διεκδίκησης  

ώρα 7.30 μμ στο 4ο –Αγ. Ανδρέας Δημ. Σχ. Νέας Σμύρνης  

(Κράτητος και Αποστολάκη, στάση τραμ Αιγαίου) 
  

Το Ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη – Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι εμπόρευμα!  

Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους! 

       Το σχέδιο νόμου του Υπ. Εργασίας και της κυβέρνησης της ΝΔ για την κοινωνική ασφάλιση 

που έχει δημοσιοποιηθεί κι ετοιμάζεται να πάει για ψήφιση στη Βουλή, είναι ένας  νέος 

αντιασφαλιστικός Νόμος.  Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο δεν τήρησε τις 

προεκλογικές της υποσχέσεις για πλήρη κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16), αλλά,  

διατηρεί τη βασική λογική του και τις αντιασφαλιστικές διατάξεις του όπως : 

 τον διαχωρισμό της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική και τον υπολογισμό της σύνταξης 

με βάση τον μέσο μισθό όλου του ασφαλιστικού βίου, πράγμα που σημαίνει μειωμένες συντάξεις,  

 τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης σε όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια ασφάλισης, τα οποία τα 

αυξάνει ελάχιστα (και…λογιστικά αφού θα συμψηφιστούν με την προσωπική διαφορά) για όσους 

έχουν άνω των 30 χρόνων ασφάλισης. 

 την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια ή εναλλακτικά στα 62 για 40 χρόνια 

ασφάλισης που ψηφίστηκε με τον ν.4336/15  

 την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης.  

Το καινούριο χτύπημα, που είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, βρίσκεται στη διάταξη του 

νομοσχεδίου που εντάσσει το ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ 

Παροχών) στον ΕΦΚΑ. Αυτό, οδηγεί άμεσα στη λεηλασία των 7 δις αποθεματικών του 

ΕΤΕΑΕΠ αφού πέφτουν στο γενικό «κουβά» από τον οποίο θα πληρώνονται και κύριες και 

επικουρικές συντάξεις και εφάπαξ. Η έλλειψη και η αποφυγή κρατικής χρηματοδότησης, 

οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξάντληση των αποθεματικών του, στη δραματική μείωση 

ή και κατάργηση της επικουρικής και την οριστική συρρίκνωση του εφάπαξ. Είναι φανερή η 



πρόθεση να ανοίξει ο δρόμος για την εισβολή των ασφαλιστικών εταιρειών στο χώρο της 

κοινωνικής ασφάλισης -για τους έχοντες.    

Επιπλέον, το ότι το νέο ασφαλιστικό Βρούτση προμηνύει χειροτέρευση της κατάστασης 

φαίνεται και από την περικοπή του κονδυλίου για την πληρωμή συντάξεων από τον 

προϋπολογισμό του 2020, κατά 220 εκατ. ευρώ.  

      Οφείλουμε συλλογικά και αποφασιστικά να εμποδίσουμε τη χειροτέρευση των ασφαλιστικών 

μας δικαιωμάτων. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου.  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

 Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 

Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.  

 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) και όλων  των αντιασφαλιστικών 

νόμων. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων, μείωση των ορίων 

συνταξιοδότησης ώστε να βρουν δουλειά οι νέοι εκπαιδευτικοί. Καμία μείωση των 

συντάξεων και καμιά ιδιωτικοποίηση ταμείου  

 Έκτακτες κρατικές επιχορηγήσεις για τα ταμεία. Να επιστρέψουν τα κλεμμένα. 

Αποκλειστικά δημόσιο, καθολικό και αναδιανεμητικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης που 

θα λειτουργεί µε κριτήριο τις κοινωνικές ανάγκες.    

 Όχι στο  προσοντολόγιο και την ισοτιμία των ιδιωτικών κολεγίων. Διορισμός ΤΩΡΑ 

όλων των αναπληρωτών με βάση αποκλειστικά το πτυχίο και όλη την προϋπηρεσία. Ίσα 

δικαιώματα μονίμων και αναπληρωτών. 

 Όχι στην αξιολόγηση, την αυτονομία της σχολικής μονάδας και τη σύνδεση των 

σχολείων με την αγορά.  Ελευθερία και δημοκρατία στα σχολεία με αποφασιστικές 

αρμοδιότητες για όλα στο σύλλογο διδασκόντων και με κάλυψη με κρατική χρηματοδότηση 

και μόνιμες θέσεις εργασίας όλων των αναγκών των σχολείων. 

 

 

 


