
 

Συνάδελφοι 

Κυρίαρχη είναι σήμερα η πολιτική των μνημονίων, της κατακρεούργησης των δικαιωμάτων του λαού μας, 
για δουλειά μόνιμη, με αξιοπρεπείς μισθούς, με συλλογικές συμβάσεις, για συντάξεις που θα μπορούν να 
καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες των απόμαχων της δουλειάς, για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη  σύγ-
χρονη.  

Δυναμώνει η πολιτική της επιτροπείας μέχρι το 2060 και των πλεονασμάτων του αίματος όπως τα 

χαρακτήρισαν.   

Επεκτείνεται  η εθελοντική φορολόγηση των εφοπλιστών, η τεράστια μείωση της φορολογίας των «καζινά-
δων»,  των καναλαρχών, η εξυπηρέτηση του μεγάλου κεφαλαίου.  

. 

 

Αντί για αποδόμηση του νόμου λαιμητόμου 
«Κατρούγκαλου» που υπόσχονταν για ψηφοθη-
ρία, όχι  μόνο τον διατηρούν, αλλά  τον θωρακί-
ζουν  και τον ρετουσάρουν για να γίνει πιο α-
ποτελεσματικός, με καταστροφικά αποτελέσμα-
τα για τους 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους και 
τους 3,9 εκατομμύρια σημερινούς ασφαλισμέ-
νους, επιβεβαιώνοντας ότι είναι και ο καλύτερος 
"χορηγός" της ιδιωτικοποίησης. 

Οι αποφάσεις του ΣτΕ που χρησιμοποιεί η κυ-
βέρνηση, νομιμοποιούν τις τεράστιες περικο-
πές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις στους 
"παλιούς" συνταξιούχους, την αφαίρεση της 13ης 
και 14ης σύνταξης, την αύξηση των ορίων ηλικίας 
στα 67 έτη, την αύξηση από τα 35 στα 40 και στα 
42 χρόνια εργασίας για το δικαίωμα στην πλήρη 
σύνταξη, τη μεγάλη μείωση των νέων συντάξεων 
μετά το Μάη του 2016. 

 

Η παραπέρα συρρίκνωση των συντάξεων και 
των κοινωνικών παροχών, η πρόσθετη ελά-
φρυνση των καπιταλιστικών επιχειρήσεων 
από τις ασφαλιστικές εισφορές, η συνέχιση 
της περικοπής της κρατικής χρηματοδότησης 
προς την Κοινωνική Ασφάλιση, σε συνυπολογι-
σμό με τις νέες δικαστικές αποφάσεις, είναι το έ-
δαφος πάνω στο οποίο η κυβέρνηση έρχεται να 
πουλήσει ως "λύση" την ιδιωτικοποίηση της 
Ασφάλισης. 

Το περιβόητο "νέο Ασφαλιστικό" είναι παλιό και 
δοκιμασμένο. Το σύστημα των "τριών πυλώνων", 
η μετατροπή της ασφάλισης των γηρατειών σε "α-
τομική υπόθεση" είναι κάτι που το ζουν στο πετσί 
τους εκατομμύρια ανασφάλιστοι και ασφαλισμένοι 
σε πολλές άλλες χώρες 
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Την 10ετία 2010 – 2020 οι συνταξιούχοι από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων υπέ-
στησαν μείωση των εισοδημάτων τους από 20% – 60%.  

Πάνω από 80 δις πήραν από τους συνταξιούχους. Τσεκούρωσαν τα αποθεματικά των ταμείων.  

Σήμερα η κυβέρνηση παραπλανά συνεπικουρούμενη από ΜΜΕ, μεγαλοδικηγόρους  και συμβιβασμένους 
συνδικαλιστές ότι όλοι θα πάρουν αύξηση. 

Στον προϋπολογισμό όμως προβλέπεται μείωση για το ασφαλιστικό 200.000.000 και ισχύει το μεσο-
πρόθεσμο πρόγραμμα για την συνέχιση τεράστιων περικοπών, και επικρέμαται η σπάθη του ΔΝΤ. 

Οι παλιοί συνταξιούχοι δεν θα πάρουν τίποτα στο χέρι. Απλά θα μειωθεί η προσωπική διαφορά που 
με διάφορες μεθόδους παρουσίασαν ότι είναι ένα κομμάτι της σύνταξης μας που δεν μας ανήκει. Για τους 
νέους συνταξιούχους οι περικοπές συνεχίζονται. 
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Από μηχανικό με 40 χρόνια δουλειάς κλέβουν κάθε χρόνο έντεκα χιλιάδες (11.000) ευρώ -έπαιρνε 
σύνταξη 14Χ2.100€, σήμερα παίρνει 12Χ1.450€. Ο συνταξιούχος μετά το 2016 με τα ίδια χρόνια δουλειάς 
παίρνει γύρω στα 900-1.000€. Κατακρεούργησαν το εφάπαξ.  

«Υπόσχοντα»ι ότι θα δώσουν αυξήσεις, όπως προβλέπεται, από 2023  



Μην ξεχνάνε ότι και ο νόμος «Κατρούγκαλου» πρόβλεπε αυξήσεις από το 2017 αλλά με την κατάλ-
ληλη νομοθεσία πήγε το 2023. Συμφωνα με το Γεν Λογιστήριο του Κράτους οι συνταξιούχοι έχασαν 
250.000.000€ κάθε χρόνο. Δηλαδή μέχρι το 2023 περίπου 1,5 δις ευρώ. Ακόμη και αν και πότε εφαρμο-
στούν αυτές οι αυξήσεις θα είναι όσο ο πληθωρισμός. Δηλαδή ουσιαστική μείωση της αγοραστικής  δύνα-
μης των συνταξιούχων 
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Απομονώστε τους ντίλερ των δικηγορικών γραφείων,  ΜΜΕ και συμβιβασμένους συνδικαλιστές, 
που σπέρνουν φρούδες ελπίδες, μας απομονώνουν από την ενεργή κοινωνία, καλλιεργούν την προσωπι-
κή και όχι την συλλογική αντιμετώπιση, μας αφήνουν έρμαια στην διαστρεβλωμένη ενημέρωση, με ψέματα 
ή μισές αλήθειες.  

Ήδη τα αποτελέσματα είναι γνωστά,  με νόμους και δικαστικές αποφάσεις που και οι μεγαλοδικηγόροι λένε 
ότι με παρεμβάσεις  λαμβάνονται, έσβησαν όλα αυτά. 

Αντιδράστε στην προσπάθεια τους να μετατρέψουν την Κοινωνική Ασφάλιση σε ατομική υπόθεση, 
με απαλλαγή του Κράτους από την ευθύνη για την εγγύηση του συνόλου των συντάξεων, παρά μόνο του 
επιδόματος πτωχοκομείου, της λεγόμενης εθνικής σύνταξης 

Ο μόνος δρόμος που μπορεί να αναβάλει,  να ανατρέψει  τις αντιλαϊκές αποφάσεις να έχει κατακτήσεις, 
όπως η αναστολή της περικοπής της προσωπικής διαφοράς, είναι ο οργανωμένος μαζικός αγώνας μαζί 
με τους εργαζόμενους, δηλαδή τα παιδιά και τα εγγόνια μας, που τους τους φτιάχνουν δυσοίωνο μέλλον. 

 

 Πλήρη αποκατάσταση όλων των 
περικοπών, μαζί και της 13ης και 14ης 
σύνταξης. Αυξήσεις στους μισθούς και 
στις συντάξεις, στη βάση των 
σύγχρονων αναγκών  

 Να αποδοθούν άμεσα χωρίς 
προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και 
αυθαίρετα έχουν παρακρατηθεί σε  
κύριες - επικουρικές συντάξεις.  

 Άμεση καταβολή κύριων και 
επικουρικών συντάξεων σε όσους 
εκκρεμεί η καταβολή τους. Εφάπαξ και 
Επικουρικές να αποδίδονται 
ανεξάρτητα από την έκδοση της 
οριστικής απόφασης της κύριας 
σύνταξης.  Άμεση πρόσληψη 
προσωπικού στον ΕΦΚΑ.  

 Άμεση χρηματοδότηση του 
δημόσιου συστήματος υγείας από 
τον κρατικό προϋπολογισμό για 
κάλυψη όλων των αναγκών των 
δημόσιων δομών.                             

 

 

Δωρεάν παροχή όλων των ιατρικών 

και εξεταστικών επισκέψεων, της 

φαρμακευτικής και νοσοκομειακής 

αγωγής.  

 Την επαναλειτουργία όλων των 
δομών υγείας που έκλεισαν και  των 
μονάδων που καταργήθηκαν. Την 
άμεση πρόσληψη του αναγκαίου 
ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού 
προσωπικού.  

 Κατάργηση των κρατήσεων για την 
υγεία στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις. 

 Μείωση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης στα 60 για τους 
άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες. Με 5 
χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα». 

 Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - 
κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων 
με  ανακεφαλαιοποίηση τους. Να πλη-
ρώσουν το κράτος και επιχειρηματικοί 
όμιλοι.  

 

Σταύρος Βαρουτσής 

Γραμματέας ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ 


