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Αζήλα, 12 Φιεβάξε 2020 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΜΑΥΗ, ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ! 

ΣΗΝ ΣΡΙΣΗ 18 ΦΛΔΒΑΡΗ ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Ο εξγαηφθνζκνο δέρεηαη νινκέησπε επίζεζε! Πξέπεη λα απαληήζνπκε 

δπλακηθά. Η θπβέξλεζε ηεο ΝΓ θέξλεη ζρέδην λφκνπ, ην νπνίν εληζρχεη 

ηνλ αληηαζθαιηζηηθφ λφκν ηνπ ςαιηδνρέξε Καηξνχγθαινπ. Ο Βξνχηζεο 

έξρεηαη λα ζαξψζεη φηη έρεη κείλεη φξζην απφ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

Κπβέξλεζε θαη εξγνδνζία αλνίγνπλ ην δξφκν γηα ηελ αζθάιηζε ησλ ηξηψλ 

ππιψλσλ. Σπξψρλνπλ δειαδή ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο αζθάιηζεο, ζηα 

πξφηππα ηεο Φηιήο ηνπ Πηλνζέη.  

Σηνρεχνπλ λα ειαθξψζνπλ ην κεγάιν θεθάιαην απφ εηζθνξέο, λα γίλεη ε 

αζθάιηζε αηνκηθή ππφζεζε ηνπ εξγαδφκελνπ, ν νπνίνο ζα θαιείηαη λα 

βάιεη γεξά ην ρέξη ζηελ ηζέπε. Βιέπνπλ ηνλ ηνκέα ηεο ηδησηηθήο 

αζθάιηζεο σο ηδηαίηεξα επηθεξδή. Γη’ απηφ ηζαθίδνπλ παξαπέξα ην 

αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα, γηα λα ζπξψμνπλ κε ην δφξη ηνλ θφζκν ζηελ 

ηδησηηθή αζθάιηζε. Δλδεηθηηθά γηα ην ηη ζρεδηάδνπλ κε ην λέν λφκν είλαη ηα 

εμήο: 

• Τα φξηα ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο πάλε ζηα 67 γηα φινπο, άληξεο θαη 

γπλαίθεο (ή 62 κε 40 ρξφληα αζθάιηζεο, δειαδή 12.000 έλζεκα). 

Γνπιεηά κέρξη ηνλ ηάθν δειαδή. 

• Καηαξγνχληαη ακεηάθιεηα ε 13ε θαη 14ε ζχληαμε πνπ πεξηθφπεθαλ κε 

ηνπο πξνεγνχκελνπο αληηαζθαιηζηηθνχο λφκνπο ηνπ 2010 – 2012 θαη 

ην εηήζην επίδνκα ησλ 500€. 

• Σηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ νη πεξηθνπέο ηνπ ΔΤΔΑΔΠ μεπεξλνχλ ηα 

71 εθ. επξψ θαη ηνπ ΔΦΚΑ ηα 150 εθ. επξψ! 

• Η θξαηηθή εγγχεζε πεξηνξίδεηαη ζηα 345 επξψ ηεο “εζληθήο ζχληαμεο”. 

Η ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζεκεξηλψλ εξγαδνκέλσλ, απξηαλψλ 
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ζπληαμηνχρσλ, νχηε θαηά δηάλνηα ζα πξνζεγγίζεη ηα 30 αζθαιηζηηθά 

ρξφληα = 9000 έλζεκα. 

• Γηαηεξείηαη ε δηαρξνληθή ιεειαζία ζηα Αζθαιηζηηθά Τακεία (80 δηο) θαη 

θακία πξφβιεςε δελ ππάξρεη γηα επηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ. Μφλν κε 

ην PSI ησλ Σακαξά – Βεληδέινπ, δειαδή ην θνχξεκα ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ηακείσλ γηα ηελ αλαθεθαιαηνπνίεζε ησλ ηξαπεδψλ ην 2012, θιάπεθαλ 

17,5 δηο. 

Σπλάδειθνη,  

Έρνπκε ρξένο γηα εκάο θαη ηα παηδηά καο λα αληηζηαζνχκε. Η θνηλσληθή 

αζθάιηζε θαηαθηήζεθε κε αίκα θαη δε ραξίδεηαη. Δίλαη θνηλσληθφ δηθαίσκα. 

Γιεκδικούμε: 

Να απνζπξζεί ην λνκνζρέδην! 

Να θαηαξγεζνχλ φινη νη αληηαζθαιηζηηθνί λφκνη Καηξνχγθαινπ – Βξνχηζε. 

Κνηλσληθή αζθάιηζε γηα φινπο, Γεκφζηα Υπνρξεσηηθή. Υγεία - Πξφλνηα 

Απνθιεηζηηθά Γεκφζηα θαη Γσξεάλ. 

Καηάξγεζε ηεο αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηα 67 έηε. Όξηα ειηθίαο ζηα 

60 γηα ηνπο άλδξεο, 55 γηα ηηο γπλαίθεο, 5 ρξφληα ιηγφηεξα γηα ηα ΒΑΔ. 

Δπαλαθνξά ηεο 13εο θαη 14εο ζχληαμεο. 

Καηψηεξε ζχληαμε ζην 80% ηνπ κηζζνχ. Κακία ζχληαμε θάησ απφ 600 

επξψ. 

Πιήξε Κξαηηθή Δγγχεζε φισλ ησλ Σπληάμεσλ. 

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΔ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ 

ΤΜΜΔΣΔΥΟΤΜΔ ΣΙ ΑΠΔΡΓΙΑΚΔ ΤΓΚΔΝΣΡΩΔΙ 

Σηελ ΑΘΗΝΑ, 10:30 π.κ. ζηα Πξνπχιαηα 

Σηνλ ΠΔΙΡΑΙΑ, 10:30 π.κ. ζηελ Πιαηεία Καξατζθάθε 

Σηελ ΔΛΔΤΙΝΑ, 10:30 π.κ. ζηελ Πιαηεία Ηξψσλ 

Σηελ ΥΑΛΚΙΓΑ, 11:00 π.κ. ζην Πάξθν Βνχξθνπ 


