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Ενώ εδώ και δύο χρόνια η κυβέρνηση εφαρμόζει τον νόμο του Κατρούγκαλου και πάνω από
200.000 νέοι συνταξιούχοι έχουν μειώσεις μέχρι και 40% τον μήνα. Όπως προκύπτει από τα
στοιχεία ένας εκπαιδευτικός με 35 χρόνια υπηρεσίας που βγήκε στη σύνταξη το 2015, έχει
κύρια σύνταξη 1.315 ευρώ, ενώ ένας νέος συνταξιούχος που θα βγει με το Ν.4387/16 θα έχει
σύνταξη 985 ευρώ. Μείωση 330 ευρώ τον μήνα. Η συντριπτική πλειοψηφία – το 95% - των
υπαλλήλων του δημοσίου, αλλά και του ιδιωτικού τομέα βγαίνει στη σύνταξη πλέον με 35
έως 40 χρόνια υπηρεσίας. Οι υπάλληλοι αυτοί έχουν μειώσεις από 300 έως 400 ευρώ τον
μήνα στις κύριες συντάξεις. Ο νόμος σπάει τη σύνταξη σε Εθνική και αναλογική. Δίπλα στην
Εθνική σύνταξη των 384€ που θα δίνεται υπό προϋποθέσεις, θα «χτίζεται» η αναλογική
σύνταξη η οποία θα βασίζεται μόνο στις εισφορές των εργαζομένων, ανάλογα με τα χρόνια
δουλειάς και το μισθό. Το ποσοστό αναπλήρωσης της αναλογική σύνταξης θα υπολογίζεται
στο σύνολο τους εργασιακού βίου και όχι για την τελευταία 5ετία. Το ποσοστό
αναπλήρωσης για 35 χρόνια Ασφάλισης φτάνει στο 38,68%, όταν στο ισχύον σύστημα
έφταναν το 70%. Εδώ μιλάμε για τη σφαγή των συναδέλφων που εργάζονται λίγους μήνες
το χρόνο. Αναπληρωτής που εργάζεται περίπου 7 μήνες το χρόνο θα χρειαστεί 30 χρόνια
δουλειάς για να πάρει αναλογική σύνταξη 96 € ! Η κατάσταση είναι πολύ χειρότερη για τους
εργαζόμενους σε Προγράμματα ΕΣΠΑ, Voucher κ.τ.λ.

Ο Ν. 4387 καταργεί τον κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης και οδηγεί σταδιακά με την
αύξηση του ορίου ηλικίας και την ουσιαστική αφαίρεση των κρατικών εισφορών, στην
εξαθλίωση του Έλληνα ασφαλισμένου. Στέλνει τους εκπαιδευτικούς στα 67 χρόνια ή στα 40
χρόνια δουλειάς μέσα στην τάξη..

Οι μειώσεις θα είναι μεγάλες και για τους νυν συνταξιούχους, μέσω του επανυπολογισμού
των συντάξεων όταν δεν θα ισχύει η προσωπική διαφορά. Οι επικουρικές συντάξεις
μπαίνουν σε πορεία εξαφάνισης. Καταργείται το ΕΚΑΣ μέχρι το τέλους του 2019 και
μπαίνει μαχαίρι στις αναπηρικές συντάξεις και τα προνοιακά επιδόματα. Προβλέπεται νέα
μείωση των εφάπαξ κατά 10%.
Ο νόμος αυτός διατηρεί όλο το αντιασφαλιστικό πλαίσιο των προηγούμενων κυβερνήσεων,
και πρέπει να καταργηθεί ώστε να υπάρχει ίση μεταχείριση παλιών και νέων συνταξιούχων
Να καταργηθεί, για να μη μετατραπούν οι συντάξεις σε συντάξεις επαιτείας!!

Παράλληλα πρέπει να διεκδικήσουμε και εμείς τα αναδρομικά των περικοπών μας.
Καθημερινά παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση εξασφαλίζει κονδύλια για να δώσει αναδρομικά
σε συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες, αλλά οι εκπαιδευτικοί αν και είναι οι πιο
φτωχά αμειβόμενοι βρίσκονται εκτός. Οφείλουμε να διεκδικήσουμε και εμείς αυτά που μας
ανήκουν. Να σταματήσουν οι κρατήσεις εισφορών υπέρ της ανεργίας και η ειδική εισφορά
αλληλεγγύης φυσικών προσώπων.
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Αγωνιζόμαστε για Κοινωνική Ασφάλιση Δημόσια και Δωρεάν για όλους .

Καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις, επαναφορά στα επίπεδα του 2009. Επαναφορά της
13ης και 14ης σύνταξης. Κατάργηση όλων των νόμων που μειώνουν συντάξεις και παροχές.
Όρια ηλικίας στα 60 χρόνια για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες, στα 55 και 50
αντίστοιχα για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα. Ο χρόνος ανεργίας να προσμετράται
ως συντάξιμος χρόνος.

Ζητούμε ανακεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών μας ταμείων, όπως έγινε και με τις
τράπεζες, ώστε να καταστούν πάλι βιώσιμα. Κάλυψη, με κρατική χρηματοδότηση, του
συνόλου των απωλειών των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων. Απόσυρση των
αποθεματικών των Ταμείων από κάθε λογής «τζόγο».

Κάλυψη των απωλειών μας, αυξήσεις στους μισθούς μας , κατάργηση του ΕΝΦΙΑ κ.τ.λ.

Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Πλήρη εργασιακά, ασφαλιστικά, μισθολογικά
δικαιώματα για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς.

Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών για τα λειτουργικά έξοδα του σχολείου, αποκλειστική
χρηματοδότηση των σχολείων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τις Σχολικές
Επιτροπές.

Κανένα παιδί έξω από τη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση. Δίχρονη Προσχολική Αγωγή και
Εκπαίδευση, ενιαίο 14χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά.
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