
 

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 Η κυβέρνηση της Ν.Δ. φέρνει αυτές τις μέρες στη Βουλή το νέο αντιασφαλιστικό νόμο  με τον 

οποίο επιδιώκει να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Αυτοί που υπόσχονταν 

προεκλογικά ότι θα καταργήσουν το νόμο λαιμητόμο του Κατρούγκαλου, τώρα όχι απλά τον διατηρούν και 

τον υλοποιούν αλλά και τον θωρακίζουν ακόμα περισσότερο!  

 Η ΝΔ εφαρμόζει κατά γράμμα το νόμο Κατρούγκαλου. Η αρχιτεκτονική του νόμου 

Κατρούγκαλου παραμένει απαράλλαχτη. Σήμερα, έρχεται η ΝΔ να επεκτείνει αυτόν το νόμο, να κλείσει 

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 το δρόμο σε νέα επιδρομή, 

με τους τρεις πυλώνες του συστήματος Πινοσέτ. 

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

όλες οι αντιασφαλιστικές διατάξεις του νόμου Κατρούγκαλου και των άλλων νόμων:  

 Διατηρούνται οι αυξήσεις στα όριας ηλικίας συνταξιοδότησης (67 ετών για πλήρη σύνταξη ή 40 
χρόνια εργασίας και 62 έτη). Αλήθεια ποιος ιδιωτικός εκπαιδευτικός, που βλέπει κάθε καλοκαίρι να 
λήγει η σύμβαση του μπορεί να συμπληρώσει 40 χρόνια συνεχούς εργασίας; Κανείς! Θέλουν 
εκπαιδευτικό παππού/γιαγιά των μαθητών, κυριολεκτικά με το Πι στην τάξη, με ο, 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.  

 Το ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Ασφάλιση) εντάσσεται στον ΕΦΚΑ και ανοίγει ο δρόμος για την πλήρη 
κατάργησή του και την ολοκληρωτική λεηλασία των αποθεματικών του (7δις). 

 Διατηρείται η λεηλασία των Ασφαλιστικών Ταμείων, που ως γνωστών έχουν κλαπεί 79δις και έχουν 
γίνει τζάμπα επενδυτικό χρήμα για τους τραπεζίτες, καράβια για τους εφοπλιστές κ.α.  

 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 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. 

 Βάζει πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι τον ιδιωτικό Πυλώνα της Ασφάλισης, δηλαδή τις Ιδιωτικές 
Ασφαλιστικές Εταιρείες, καθιερώνοντας το περίφημο μοντέλο των 3 πυλώνων (Εθνική Σύνταξη, 
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. 

Ειδικά οι συνάδελφοι στην ιδιωτική εκπαίδευση, θα νιώσουν καλά στο πετσί τους τις προηγούμενες και 

τις επερχόμενες ανατροπές, την οριστική μετατροπή της Κοινωνικής Ασφάλισης σε ατομική υπόθεση. Οι 

μερικοί μήνες το χρόνο που δουλεύουν καθιστούν αδύνατη τη συμπλήρωση των χρόνων πλήρους 



ασφάλισης με αποτέλεσμα τα ποσοστά αναπλήρωσης να είναι πολύ χαμηλά, άρα και η σύνταξη τους να 

κινδυνεύει να μετατραπεί σε φιλοδώρημα των 400-500€. Ταυτόχρονα, η Περίθαλψη, η Πρόνοια, η Υγεία, οι 

άδειες, οι παροχές Μητρότητας είναι τα δικαιώματα, που μπαίνουν στο απόσπασμα. Ο ιδιωτικός 

εκπαιδευτικός δεν μπορεί καλά-καλά να αρρωστήσει! 

Το Ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ: 

 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.  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση για όλους. Κατάργηση κάθε 
επιχειρηματική δραστηριότητας στο 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.  
 Πλήρη Σύνταξη στα 30 χρόνια εργασίας. 
 Tο 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. 

 
Είναι δική μας υπόθεση λοιπόν να χαράξουμε τη δική μας γραμμή διεκδίκησης, με 

ορίζοντα την ανάκτηση των απωλειών μας και την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών. 

Προχωράμε σε 24ωρη Απεργιακή Κινητοποίηση την Τρίτη 18 Φλεβάρη, με προοπτική 
συνέχισης και απεργιακής κλιμάκωσης. Συμμετέχουμε στην απεργιακή συγκέντρωση 
του Π.Α.ΜΕ στις 10.30 στο Άγαλμα Βενιζέλου. 

 

για εγγραφές, πληροφορίες, καταγγελίες  απευθυνθείτε στο σωματείο 

ΤΗΛ. Δ.Σ. :  6947048859, 6977226167, 6971894752 

http:/www.sefie.gr         Ε-Μail: sefiesalonica@gmail.com 


