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ΓΕΙΤΟΝΙΑ

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ (Ν.Δ.) ΚΑΙ ΣΕΒ EΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ 

ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, ΝΑ ΕΝΤΑΦΙΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ! 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ ΠΑΝΤΟΥ

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ Ο ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ 

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΔΙΑ ΧΕΙΡΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ

ΠΆΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΆΓΏΝΆ!

ΕΝΗΜΕΡΏΣΟΥ ΜΆΘΕ
ΓΙΆ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ
ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΆΣΦΆΛΙΣΗ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. φέρνει αυτές τις μέρες 

στη Βουλή τον νέο αντιασφαλιστικό νόμο  με 

τον οποίο επιδιώκει να δώσει το τελειωτικό 

χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτοί 

που υπόσχονταν προεκλογικά ότι θα καταργήσουν 

τον νόμο λαιμητόμο του Κατρούγκαλου, τώρα όχι 

απλά τον διατηρούν και τον υλοποιούν αλλά και 

τον θωρακίζουν ακόμα περισσότερο! 

Η ΝΔ εφαρμόζει κατά γράμμα τον 

νόμο Κατρούγκαλου, διατηρεί την  

αρχιτεκτονική του, τον επεκτείνει, κλείνει 

νομικά κενά, ώστε να μη βγαίνουν παράνομες 

και αντισυνταγματικές οι διατάξεις του, να 

τον εφαρμόσει επιθετικά και γρήγορα για 

να ισοπεδώσει συντάξεις και δικαιώματα. 

Να ανοίξει τον δρόμο σε νέα επιδρομή, 

με τους τρεις πυλώνες του συστήματος 

Πινοσέτ.



Διατηρούνται οι αυξήσεις στα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης (67 

ετών για πλήρη σύνταξη ή 40 χρόνια 
εργασίας και 62 έτη). Αλήθεια ποιος 
αναπληρωτής εκπαιδευτικός, που βλέπει 
κάθε καλοκαίρι να λήγει η σύμβασή του 
ή ποιος εκπαιδευτικός, που διορίστηκε σε 
μεγάλη ηλικία μπορεί να συμπληρώσει 
40 χρόνια συνεχούς εργασίας; Κανείς! 
Θέλουν εκπαιδευτικό παππού/γιαγιά 
των μαθητών, κυριολεκτικά με το Πι 
στην τάξη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για 
τη μόρφωση των μαθητών.

Διατηρείται η αύξηση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης για τις 

γυναίκες κατά 5 χρόνια και μάλιστα στο 
όνομα της ισότητας.

Διατηρείται η οριζόντια μείωση 
του εφάπαξ κατά 42% με βασική 

επιδίωξη να το καταργήσουν ολοσχερώς. 

Θωρακίζουν νομοθετικά και 
δικαστικά τον περιορισμό της 

κρατικής εγγύησης σε ένα πολύ 
μικρό μέρος της σύνταξης, που 
σήμερα βρίσκεται στα 384 ευρώ, τη 
λεγόμενη “εθνική σύνταξη”, η οποία 
είναι χρηματοδοτούμενη από τη γενική 

Με το νέο νομοσχέδιο της κυβέρνησης και σύμφωνα με τις δηλώσεις Βρούτση, 

διατηρούνται όλες οι αντιασφαλιστικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου 

και των άλλων νόμων: 

φορολογία (εις βάρος μας). Τα υπόλοιπα, που είναι 
πληρωμένα με τον ιδρώτα και το αίμα, τις κρατήσεις μιας 
ζωής, θα μπορούν να κόβονται, να “κουρεύονται” για τις 
τράπεζες, να παίζονται στη ρουλέτα του χρηματιστηρίου 
και να χάνονται σε μια στιγμή, για να αυγαταίνουν τα 
κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.

Το ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Ασφάλιση) εντάσσεται στον 
ΕΦΚΑ και ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη κατάργησή 

του και την ολοκληρωτική λεηλασία των αποθεματικών 
του (7 δις).

Διατηρείται η λεηλασία των Ασφαλιστικών Ταμείων, 
που ως γνωστόν έχουν κλαπεί 79 δις και έχουν γίνει 

τζάμπα επενδυτικό χρήμα για τους τραπεζίτες, καράβια 
για τους εφοπλιστές κ.ά. 

Βάζει πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι τον ιδιωτικό 
Πυλώνα της Ασφάλισης, δηλαδή τις Ιδιωτικές 

Ασφαλιστικές Εταιρείες, καθιερώνοντας το περίφημο 
μοντέλο των 3 πυλώνων (Εθνική Σύνταξη μαζί με το 
ανταποδοτικό μέρος, Επαγγελματικά Ταμεία, Ιδιωτική 
Ασφάλιση), χρόνιος πόθος του ΣΕΒ, του ΟΟΣΑ, της Ε.Ε.

Επιδιώκουν να θάψουν κάθε δυνατότητα αγωνιστικής 
διεκδίκησης αλλά και τις δικαστικές αξιώσεις 

δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων που είχαν προσφύγει 
για τις περικοπές από το 2013 έως σήμερα, που σύμφωνα 
με υπολογισμούς ξεπερνούν τα 26 δις ευρώ!



Δεν τσιμπάμε στα ψέματα και την κοροϊδία της κυβέρνησης που μιλάει  
για κάλυψη των απωλειών και για γενικευμένες αυξήσεις στις συντάξεις!

Με τον νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων το ψαλίδι θα πέσει βαρύ τόσο σε παλιούς όσο και 
σε νέους συνταξιούχους. Κανένας δεν πρέπει να παρασυρθεί από την επιστροφή ενός ελάχιστου 

μέρους σε μία μικρή κατηγορία συνταξιούχων, που είναι υποχρεωμένη η κυβέρνηση να δώσει με απόφαση 
δικαστηρίου. Στους παλιούς συνταξιούχους η “προσωπική διαφορά” διατηρείται. Η “προσωπική διαφορά” 
δεν είναι σύνταξη, σήμερα δίνεται - αύριο την κόβουν. 

Ρωτάμε: πώς είναι δυνατόν να δοθούν αυξήσεις σε όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους, 
όπως δήλωσε ο Βρούτσης, τη στιγμή που στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό του 
ΕΦΚΑ για το 2020, το κονδύλι (σε σχέση με το 2019) για τις Κύριες συντάξεις είναι μειωμένο κατά 
155 εκατομμύρια € και για τις Επικουρικές μειωμένο κατά 71 εκατομμύρια €; 
Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση της Ν.Δ. κοροϊδεύει, όπως κορόιδευε και η κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν γίνονται περικοπές με τον νόμο Κατρούγκαλου.

Χαρακτηριστικά είναι τα εξής παραδείγματα:

α) Εκπαιδευτικός με 32 χρόνια υπηρεσίας, πριν το 
νόμο Κατρούγκαλου, έπαιρνε 1031 ευρώ καθαρά 
κύρια σύνταξη. Μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, η 
κύρια σύνταξη έπεσε στα 730 ευρώ! Δηλαδή, 301 
ευρώ κάτω!

β) Μέρισμα του Μετοχικού (ΜΤΠΥ - κομμάτι 
της επικουρικής) κατρακύλησε επί Σαμαρά - 
Βενιζέλου από 212 ευρώ στα 160 και με τον νόμο 
Κατρούγκαλου στα 80 ευρώ! Μείωση συνολική 
πάνω από 60%! 

γ)Το ΕΦΑΠΑΞ, για έναν εκπαιδευτικό με 35 χρόνια, 
έχει μειωθεί από τις 50 χιλ. ευρώ, στο μισό περίπου. 

Επιπλέον δεν ξεχνάμε ότι με τους νόμους Ν.Δ. – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ:

Καταργήθηκε η δυνατότητα των εκπαιδευτικών να βγαίνουν στα 30 χρόνια εργασίας (και 
60 χρονών για όσους είναι ασφαλισμένοι μετά το 1983 ή στα 55 για όσους είναι ασφαλισμένοι 

πριν το 1983). Ανατροπή που ξεκίνησε σταδιακά ο αντιασφαλιστικος νόμος Λοβέρδου-Κουτρουμάνη, 
ολοκλήρωσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και διατηρεί η Ν.Δ.

Ειδικά οι συνάδελφοι αναπληρωτές, θα νιώσουν καλά στο πετσί τους τις προηγούμενες και τις 
επερχόμενες ανατροπές, την οριστική μετατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης σε ατομική υπόθεση. Οι 

μερικοί μήνες τον χρόνο που δουλεύουν καθιστούν αδύνατη τη συμπλήρωση των χρόνων πλήρους 
ασφάλισης με αποτέλεσμα τα ποσοστά αναπλήρωσης να είναι πολύ χαμηλά, άρα και η σύνταξή τους να 
κινδυνεύει να μετατραπεί σε φιλοδώρημα των 400-500 ευρώ. Ταυτόχρονα, η Περίθαλψη, η Πρόνοια, 
η Υγεία, οι άδειες, οι παροχές Μητρότητας είναι τα δικαιώματα, που μπαίνουν στο απόσπασμα. Ο 
αναπληρωτής δεν μπορεί καλά-καλά να αρρωστήσει!

Το ζήτημα της Κοινωνικής Ασφάλισης μας αφορά όλους! Μόνιμους και Συμβασιούχους!

Η Κοινωνική Ασφάλιση είναι δικαίωμα των εργαζομένων, που κατακτήθηκε με 
πολύχρονους, σκληρούς και αιματηρούς λαϊκούς αγώνες!

Καμία αναμονή, τώρα πρέπει να σημάνει ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!

Να απαντήσουμε με καθολική συμμετοχή στην ΑΠΕΡΓΙΑ!

ΆΝΆΣΦΆΛΙΣΤΗ ΕΡΓΆΣΙΆ, ΆΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΆ ΟΡΙΆ ΗΛΙΚΙΆΣ

ΚΆΤΆΡΓΗΣΗ 13ου – 14ου, ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΆΞΕΏΝ

ΕΠΆΓΓΕΛΜΆΤΙΚΆ ΤΆΜΕΙΆ, ΙΔΙΏΤΙΚΗ ΆΣΦΆΛΙΣΗ 

ΕΜΠΟΡΕΥΜΆΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΆΣ - ΠΡΟΝΟΙΆΣ
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΝΤΑΙ



Σκόπιμα η κυβέρνηση της Ν.Δ., τα κυρίαρχα Μ.Μ.Ε. και στο σύνολο τους τα αστικά 

κόμματα επικεντρώνουν τη συζήτηση μόνο στο ύψος των συντάξεων και στα λεγόμενα 

ποσοστά αναπλήρωσης. 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ όμως είναι πολλά περισσότερα:

Ο εργάσιμος χρόνος, η ανασφάλιστη εργασία, η αύξηση του χρόνου εργασίας, η κατάργηση 

των Β.Α.Ε. και η κατά 5 χρόνια αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, η προστασία 

της μητρότητας, του παιδιού και της οικογένειας, οι κάθε είδους άδειες, η Υγεία και η 

Πρόνοια, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η κατάργηση 2.500 ιατρικών εξετάσεων που 

ήταν δωρεάν, η υγιεινή και η ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, η προστασία των Ατόμων 

με Αναπηρία, οι παροχές σε ζητήματα πολιτισμού, διακοπών και ελεύθερου χρόνου και 

πολλά άλλα. Φυσικά, αναπόσπαστο τμήμα της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η σύνταξη, η 

φροντίδα και οι παροχές στους απόμαχους της δουλειάς.

Όλα αυτά τσακίζονται, όλα αυτά επιδιώκουν  

να τα μετατρέψουν σε καθαρά ατομική υπόθεση!

Από όλα αυτά, κράτος και εργοδοσία επιδιώκουν να απαλλαγούν, ώστε να μειωθεί το 

λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος, να ενισχυθεί η κερδοφορία των επιχειρηματικών 

ομίλων. 

Η Κοινωνική Ασφάλιση, λοιπόν, αφορά συνολικά τις ζωές μας, τον κόπο και τον ιδρώτα 

μας για όλο μας τον εργασιακό βίο! Αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινωνική κατάκτηση του 

αιώνα που μας πέρασε και γι’ αυτό Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ. 

Να μην περάσει η σιγή νεκροταφείου, που θέλουν να επιβάλουν ενιαία επιχειρηματικοί 

όμιλοι, κυβέρνηση και εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός. Η πλειοψηφία της 

ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ έχει συμφωνήσει με τα επαγγελματικά ταμεία, αποτελεί σύμμαχο της 

κυβέρνησης. Από κοινού στήριξαν το νόμο Ρέππα για τα επαγγελματικά ταμεία, που επί 

της ουσίας είναι Ιδιωτική Ασφάλιση και ανοίγουν το δρόμο για την πλήρη παράδοση της 

Ασφάλισης στα επιχειρηματικά funds! 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Κατάργηση κάθε 

επιχειρηματικής δραστηριότητας στον τομέα της Υγείας και Πρόνοιας.

Ενιαίο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, που θα περιλαμβάνει τα συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα, τις υπηρεσίες πρόληψης και αποκατάστασης της υγείας, τις παροχές και 

υπηρεσίες Κοινωνικής Πρόνοιας.

Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων και 

διατάξεων των τελευταίων ετών. 

Μόνιμη και σταθερή δουλειά. Μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών. Εξίσωση 

δικαιωμάτων μονίμων-αναπληρωτών.

Πλήρη Σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας.

Ειδικά για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, το διάστημα της ανεργίας τους 

καλοκαιρινούς μήνες να υπολογίζεται ως συντάξιμο με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

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

Άμεση έκδοση προσωρινής σύνταξης μέχρι να εγκριθεί η απονομή σύνταξης.

Πλήρης κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων και παροχών.

Απόσυρση των αποθεματικών των Ταμείων από κάθε είδους «τζόγο», να επιστραφούν 

στα ταμεία όλα τα κλεμμένα.

ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΑΓΩΝΑ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ 

ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ,  

ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ!

Αθήνα, Ιανουάριος 2020


