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Προς:  
Τους συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Την Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020, απεργούμε για να μην ψηφιστεί από τη Βουλή το 

αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο. 

Το νομοσχέδιο που κατατείθεται για ψήφιση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχιση των 

μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν την περίοδο 2010 – 2019 και είχαν ως 

συνέπεια τη μείωση των συντάξεων από 20% έως και 60%. 

Οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται στα ποσοστά αναπλήρωσης, μετά τα 

30 χρόνια υπηρεσίας, σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την 

επιστροφή ενός ελάχιστου ποσού, σε καμία περίπτωση δεν αναπληρώνουν ούτε στο ελάχιστο 

τις τεράστιες μειώσεις που είχαν οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι με τον Νόμο 

Κατρούγκαλου και τους προηγούμενους μνημονιακούς αντιασφαλιστικούς νόμους. 

Έτσι με τον Νέο Νόμο: 

• Διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 

χρόνια υπηρεσίας, που ψηφίστηκαν με τον Ν4336/15 (τρίτο μνημόνιο). Καμία εξαίρεση 

δεν υπάρχει για καμία κατηγορία εργαζομένων. 

• Διατηρούνται οι μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, που έφτασαν στο 50%, καθώς 

και στο εφάπαξ όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%. 

• Το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση) ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο 

δρόμος για την πιθανή πλήρη κατάργησή του μελλοντικά. Ταυτόχρονα ενσωματώνονται 

στον ΕΦΚΑ στο σύστημα και τα 7 δις αποθεματικά που έχει το ΕΤΕΑΕΠ. 

• Διατηρείται η λεηλασία, που έγινε διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία και καμία 

πρόβλεψη δεν υπάρχει για επιστροφή των κλεμμένων. 

http://www.syllogosperiklis.gr/
mailto:info@syllogosperiklis.gr


• Διατηρούνται τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του Νόμου Κατρούγκαλου, 

ιδιαίτερα για όσους έχουν μέχρι 30 χρόνια υπηρεσίας. 

• Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για καθιέρωση της 13ης και της 14ης σύνταξης, που 

περικόπηκε με τους με τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς Νόμους του 2010-2012. 

• Καμία πρόβλεψη δεν υπάρχει για τους εργαζόμενους στα ΒΑΕ, για μείωση των ορίων 

ηλικίας τους, ούτε για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις 

(Ν3075/02). 

  

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

1. Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (Ν4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών 

μνημονιακών Νόμων. 

2. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. 

3. Πλήρη κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων. 

4. Δημόσια, καθολική, υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Καμία ιδιωτικοποίηση της 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

  

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  

Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 

Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ 

  

 
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου 

 

 


