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Συνάδελφοι

Σε λίγες μέρες περνάει από τη βουλή για ψήφιση ο αντιασφαλιστικός νόμος Βρούτση. Η κυβερνητική 
προπαγάνδα περί δήθεν “αυξήσεων στις συντάξεις”, “νομοσχέδιο χωρίς περικοπές” απέχει πολύ από 
την αλήθεια.

Ο προηγούμενος νόμος Κατρούγκαλου έκανε ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τις αντιασφαλιστικές 
ρυθμίσεις των προηγούμενων δεκαετιών. Θεσμοθέτησε σημαντικές πλευρές της πολιτικής της ΕΕ για 
τους «τρεις πυλώνες» στο ασφαλιστικό σύστημα. Το πιο χαρακτηριστικό μέτρο ήταν η διχοτόμηση 
της σύνταξης σε «εθνική»  και σε «ανταποδοτική», από την «απόδοση» των εισφορών των 
ασφαλισμένων. Μέχρι τότε, το κράτος επιχορηγούσε τα ασφαλιστικά ταμεία, για να χορηγούν μία 
ενιαία σύνταξη.

Στην πράξη το νέο νομοσχέδιο δεν καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου όπως  προεκλογικά έλεγε η 
τωρινή κυβέρνηση αλλά αντίθετα τον θωρακίζει. Όλο και περισσότερο η ασφάλιση από κοινωνικό 
δικαίωμα μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση, επένδυση με το ρίσκο της. Ολο και περισσότερο 
ανοίγει ο δρόμος για την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος. Δηλαδή οι εισφορές των 
ασφαλισμένων γίνονται κεφάλαιο στα χέρια των εταιρειών, που προσδοκούν και τα ανάλογα κέρδη. 
Υπάρχει όμως η εμπειρία από το τζογάρισμα των αποθεματικών των Ταμείων στο χρηματιστήριο, 
αλλά και από το PSI. 

Η αλήθεια είναι ότι:

 Αυξήσεις υπάρχουν στους συντελεστες αναπλήρωσεις για όσους έχουν 35 και 42 χρόνια 
συνεχούς ασφάλισης. Καταλαβαίνουμε ότι η νέα γενιά της ελαστικής απασχόλησης και 
υποαπασχόλησης θα δυσκολευτεί πολύ να φτάσει αυτα τα ένσημα. 

 Το νέο σύστημα οδηγεί σε αύξηση εισφορών (με την αυξημένη υποχρεωτική 1η κλάση) 
για το 80% των ασφαλισμένων αυτών των κλάδων (πρώην ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ), ενώ οι 
μελλοντικές συντάξεις τους παραμένουν συντάξεις πτωχοκομείου.

 Παραμένουν σε ισχύ οι τεράστιες περικοπές από το 2010 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, 
στις αναπηρικές, στις συντάξεις χηρείας και στα μερίσματα των δημοσίων υπαλλήλων.

 Καταργούνται οριστικά η 13η και η 14η σύνταξη, μαζί και το ΕΚΑΣ. 
 H «εθνική σύνταξη» παραμένει στα 340 έως 384 ευρώ, με 15 και 20 χρόνια εργασίας 



αντίστοιχα, ενώ το κράτος εγγυάται μόνο αυτή.
 Για φέτος, η συνολική δαπάνη για τις συντάξεις μειώνεται κατά 221 εκατ. ευρώ. Επίσης, 

υπάρχει δέσμευση πως η συνολική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται, 
από το 17,3% του ΑΕΠ το 2016, όταν ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, στο 13% του ΑΕΠ το 
2025 και στο 12,5% το 2030.

 Διατηρούνται τα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια.

Στις 18/2 έχει προκηρυχθεί απεργία από την ΑΔΕΔΥ, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα, συνδικάτα. 
Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στην απεργιακή διαδήλωση στις 10:30 π.μ. στον 
πεζόδρομο έξω από την  Εθνική τράπεζα στην Κόρινθο.
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