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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πάξνπλ κέξνο ζην 

ζπιιαιεηήξην δηακαξηπξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Α.Γ.Δ.Γ.Τ., ηελ Πέμπτη 27 Φεβροσαρίοσ 

2020, στις 18.00, εκέξα ςήθηζεο ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ – αληηζπληαμηνδνηηθνύ λνκνζρεδίνπ 

Βξνύηζε, ζηε Βνπιή. 

 

Σν λνκνζρέδην γηα ην αζθαιηζηηθό δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ε ζπλέρηζε ησλ κλεκνληαθώλ 

αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ πνπ ςεθίζηεθαλ ηελ πεξίνδν 2010 – 2019 θαη είραλ σο ζπλέπεηα ηε 

κείσζε ησλ ζπληάμεσλ από 20% έσο θαη 60%. 

 

Ζ θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο, όρη κόλν δελ ηήξεζε ηηο πξνεθινγηθέο ηεο ππνζρέζεηο 

γηα πιήξε θαηάξγεζε ηνπ Νόκνπ Καηξνύγθαινπ (Ν.4387/2016), ν νπνίνο επέθεξε κεηώζεηο 

κέρξη θαη 350€ ζηηο θύξηεο ζπληάμεηο, αιιά αληίζεηα ηνλ εθαξκόδεη πιήξσο θαη ηνλ ηζρπξνπνηεί 

αθόκα πεξηζζόηεξν. 

 

Οη όπνηεο παξεκβάζεηο γίλνληαη ζηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο, κεηά ηα 

30 ρξόληα ππεξεζίαο, ζε εθηέιεζε ησλ απνθάζεσλ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κε ηελ 

επηζηξνθή ελόο ειάρηζηνπ πνζνύ, ζε θακία πεξίπησζε δελ αλαπιεξώλνπλ νύηε ζην ειάρηζην ηηο 

ηεξάζηηεο κεηώζεηο πνπ είραλ νη εξγαδόκελνη θαη νη ζπληαμηνύρνη κε ηνλ λόκν Καηξνύγθαινπ θαη 

ηνπο πξνεγνύκελνπο κλεκνληαθνύο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο. 

 

Με ηνλ λέν λόκν: 

 

 Γηαηεξνύληαη ηα όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο ζηα 67 γηα όινπο ή ζηα 62 κε 40 ρξόληα 

ππεξεζίαο πνπ ςεθίζηεθαλ κε ηνλ Ν.4336/2015 (ηξίην κλεκόλην). Κακία εμαίξεζε δελ 

ππάξρεη γηα θακία θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ. 

 Γηαηεξνύληαη νη κεηώζεηο ζηηο επηθνπξηθέο ζπληάμεηο πνπ έθηαζαλ ζην 50%, θαζώο θαη ζην 

εθάπαμ, όπνπ αζξνηζηηθά νη πεξηθνπέο μεπέξαζαλ ην 40%. 

 Σν ΔΣΔΑΔΠ (επηθνπξηθή αζθάιηζε) ελζσκαηώλεηαη ζηνλ ΔΦΚΑ θη αλνίγεη έηζη ν δξόκνο 

γηα ηελ πηζαλή πιήξε θαηάξγεζή ηνπ κειινληηθά. Σαπηόρξνλα ελζσκαηώλνληαη ζηνλ 

ΔΦΚΑ ζην ζύζηεκα θαη ηα 7 δηο απνζεκαηηθά πνπ έρεη ην ΔΣΔΑΔΠ. 

 Γηαηεξνύληαη ηα εμεπηειηζηηθά πνζνζηά αλαπιήξσζεο ηνπ λόκνπ Καηξνύγθαινπ, ηδηαίηεξα 

γηα όζνπο έρνπλ κέρξη 30 ρξόληα ππεξεζίαο. 

 Κακία πξόβιεςε δελ ππάξρεη γηα θαζηέξσζε ηεο 13
εο

 θαη ηεο 14
εο

 ζύληαμεο πνπ πεξηθόπεθε 

κε ηνπο πξνεγνύκελνπο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο ησλ εηώλ 2010-2012. 

http://www.syllogosmakrygiannis.gr/
mailto:e-mail:%20syllogosmakrygiannis@gmail.com
mailto:e-mail:%20takisroumpis@yahoo.gr


 Κακία πξόβιεςε δελ ππάξρεη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα ΒΑΔ γηα κείσζε ησλ νξίσλ 

ειηθίαο ηνπο νύηε γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνύο πνπ είραλ εηδηθέο ζπληαμηνδνηηθέο δηαηάμεηο 

(Ν.3075/2002). 

 

Δίλαη πξνθαλέο, από ηα παξαπάλσ, όηη ε θπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο επηιέγεη λα 

«ιύζεη» γηα ηα επόκελα 50 ρξόληα κηα θαη θαιή ην αζθαιηζηηθό παγηώλνληαο, κε ηνλ λόκν πνπ 

θέξλεη γηα ςήθηζε, ηηο κλεκνληαθέο πεξηθνπέο όισλ ησλ πξνεγνύκελσλ αληηαζθαιηζηηθώλ 

λόκσλ θαη θαηαδηθάδνληαο, έηζη, ηνπο ζπληαμηνύρνπο ζηε θηώρεηα θαη ηελ εμαζιίσζε. 

 

Γηεθδηθνύκε: 

 

1. Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ Καηξνύγθαινπ (Ν.4387/2016) θαη όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ 

κλεκνληαθώλ λόκσλ. 

2. Δπαλαθνξά ηεο 13
εο

 θαη 14
εο

 ζύληαμεο. 

3. Πιήξε θξαηηθή εγγύεζε όισλ ησλ ζπληάμεσλ. 

4. Γεκόζηα, θαζνιηθή, ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε. 

5. Κακία ηδησηηθνπνίεζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 

 

 

  Γηα ην Γ.. 
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