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Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Σερρών «Ο
Εμμανουήλ Παπάς» σε συνεδρίαση του στις 14-3-2019 ασχολήθηκε με το παραπάνω θέμα
και ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω:

Από το 2015 ο Νόμος 4336 (τρίτο μνημόνιο) αναφέρεται στην άμεση εφαρμογή του
Ν3863/2010 ως έχει, και ήρθε να προστεθεί στη νομιμοποίηση των προηγούμενων
αντιασφαλιστικών νόμων, στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40
χρόνια εργασίας, στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους
καθώς και στις περικοπές για τις δαπάνες για συντάξεις. Πρόκειται για μια συνολική
αντεργατική – αντιασφαλιστική αναδιάρθρωση,
όχι απλά για κάποια νέα μέτρα που προστέθηκαν στα προηγούμενα, που διέλυσε ότι έμεινε
όρθιο από το Δημόσιο αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντάς το σε
ανταποδοτικό με κατεύθυνση να γίνει πλήρως κεφαλοποιητικό.

Για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών,
θεσπίστηκαν ενιαίοι κανόνες, προσαρμοσμένοι στις δημοσιονομικές λογικές, δηλαδή
μειώσεις σε παροχές και συντάξεις για όλους, δηλαδή ενοποίηση και εξίσωση στη φτώχεια
και στην εξαθλίωση.

Οι εκπαιδευτικοί ως Δημόσιοι Υπάλληλοι εντάχθηκαν σε αυτούς τους νόμους και η
πλειοψηφία αυτών δεν μπορεί να συνταξιοδοτηθεί πριν τα 67, ακόμη κι αν έχει
συμπληρώσει τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας. Το δε εφάπαξ φαίνεται να οδηγείται προς
κατάργηση γιατί οι δανειστές έχουν ήδη καταθέσει την ένστασή τους για τη διατήρηση του
θεσμού το οποίο δεν υπάρχει αλλού στην ευρωζώνη. Με τους μηδενικούς διορισμούς για
πάνω από μια δεκαετία λόγω μνημονίου ο πληθυσμός των μονίμων εκπαιδευτικών δεν
ανανεώθηκε με αποτέλεσμα η πλειοψηφία αυτών να είναι σε ηλικίες άνω των 50. Το
αντικείμενο της εργασίας των εκπαιδευτικών το οποίο εμπλέκεται με παιδιά μικρών ηλικιών
απαιτεί εγρήγορση και μεγάλες αντοχές από φυσική και ψυχολογική άποψη. Ο
εκπαιδευτικός πληθυσμός είναι γερασμένος, και δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις
αυξημένες απαιτήσεις λόγω όχι τόσο καλής φυσικής κατάστασης και λόγω εμφάνισης
παθήσεων και ασθενειών.

Μετά από μια δεκαετία σκληρής λιτότητας και με την έξοδο πλέον της χώρας στις αγορές,
θεωρούμε ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει τροποποίηση στον
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό νόμο και τα όρια συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών καθώς
και τα απαιτούμενα χρόνια υπηρεσίας να αλλάξουν προς τα κάτω.
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Παλεύουμε για:
- Να καλύψει το κράτος τις ζημιές από τη δέσμευση των αποθεματικών για δεκαετίες,
τις ζημιές από το τζογάρισμα σε μετοχές, τις απώλειες των αποθεματικών των
ασφαλιστικών ταμείων.
- Επαναφορά των συντάξεων στα επίπεδα του 2010 πριν τις μειώσεις που προέβλεπαν
ου και 14 ου μισθού.
τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι. Επαναφορά 13
Αποκατάσταση των απωλειών από τις περικοπές επιδομάτων και συντάξεων σε ειδικές
ομάδες (συντάξεις αναπηρίας, χηρείας κά.).
- Να μην παραδοθεί η επικουρική ασφάλιση στις ιδιωτικές εταιρείες. Πλήρη κρατική
εγγύηση όλων των συντάξεων και των παροχών. Κατάργηση των μνημονίων και των
εφαρμοστικών νόμων.
- Να σταματήσει το αίσχος στην καθυστέρηση και απονομή των συντάξεων.
- Τα όρια ηλικίας να μην ξεπερνούν τα 60 για τους άντρες και τα 55 για τις γυναίκες, τα
55 και 50 για τους εργαζόμενους στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
- Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος ασφάλισης και να βαρύνει
το κράτος και τους εργοδότες. Να ψηφιοποιηθεί άμεσα ο ασφαλιστικός βίος ηλεκτρονικά
και με πρόσληψη προσωπικού.
- Τροποποίηση των διατάξεων της διαδοχικής ώστε να μην οδηγεί σε μείωση του ποσού
της σύνταξης.

Ζητούμε από τη ΔΟΕ και την ΑΔΕΔΥ να αναδείξουν το θέμα, να αγωνιστούν και να πιέσουν
για τη μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης των εκπαιδευτικών και απαιτούμε από τα
αρμόδια υπουργεία να κάνουν τις αναγκαίες τροποποιήσεις
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