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Πξνο: Μέιε καο  

 

 

Αλαθνίλσζε 
 

Ζ Κπβέξλεζε ηεο Νέαο Γεκνθξαηίαο όρη κόλν δελ ηήξεζε ηηο πξνεθινγηθέο ηεο ππνζρέζεηο γηα πιήξε 

θαηάξγεζε ηνπ λόκνπ Καηξνύγθαινπ (λ.4387/2016), ν νπνίνο επέθεξε κεηώζεηο κέρξη θαη 350€ ζηηο θύξηεο 

ζπληάμεηο, αιιά αληίζεηα ηνλ εθαξκόδεη πιήξσο. 
 

Οη όπνηεο παξεκβάζεηο έγηλαλ κε ηνλ λόκν Βξνύηζε (λ.4670/2021) ζηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο, κεηά ηα 30 

ρξόληα ππεξεζίαο, ζε θακία πεξίπησζε, δελ αλαπιεξώλνπλ νύηε ζην ειάρηζην ηηο ηεξάζηηεο κεηώζεηο πνπ είραλ 

νη ζπληαμηνύρνη κε ηνλ λόκν Καηξνύγθαινπ θαη ηνπο πξνεγνύκελνπο κλεκνληαθνύο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο. 

Οη εθπαηδεπηηθνί ιακβάλνπλ, αθνύ ζπληαμηνδνηεζνύλ, σο πξνζσξηλή ζύληαμε 700€ πεξίπνπ ηνλ κήλα γηα δύν 

ρξόληα, θαζώο ην θξάηνο αδπλαηεί λα αληαπνθξηζεί ζηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπληάμεσλ, αλ θαη ν ΔΦΚΑ 

πξνρώξεζε ζε ζύκπξαμε κε πηζηνπνηεκέλνπο επαγγεικαηίεο γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο απνλνκήο ζπληάμεσλ 

(λ.4798/2021). 
 

Σαπηόρξνλα, ε θπβέξλεζε ηεο ΝΓ ςήθηζε ηνλ λ.4826/2021 γηα ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε κε ηνλ νπνίν 

δεκηνπξγείηαη έλα λέν Σακείν, ην ΣΔΚΑ (Σακείν Δπηθνπξηθήο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο), ζην νπνίν ζα 

αζθαιίδνληαη όινη νη λένη εξγαδόκελνη ηνπ Γεκόζηνπ θαη Ηδησηηθνύ ηνκέα από 01/01/2022. Οη θίλδπλνη από ην 

Νέν Σακείν είλαη κεγάινη ηόζν γηα ηνπο παιηνύο αζθαιηζκέλνπο όζν θαη γηα ηνπο λένπο, θαζώο από ην 2022 

ζην ΔΣΔΑΔΠ δελ εηζξένπλ πηα λένη πόξνη. 

    

Γηεθδηθνύκε: 
 

 Άκεζε θαηαβνιή θαη απμήζεηο ησλ ζπληάμεσλ 

 Καηάξγεζε ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ κλεκνληαθώλ λόκσλ (λ.4387/2016, λ.4670/2019, λ.4826/2021) 

 Κξαηηθή εγγύεζε ησλ ζπληάμεσλ 

 Όρη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο 

 Γεκόζηα, θαζνιηθή, ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε  

 Νέν κηζζνιόγην θαη απνθαηάζηαζε ησλ απσιεηώλ ιόγσ ησλ κλεκνληαθώλ πεξηθνπώλ 

 Δπαλαθνξά ηνπ 13
νπ

 θαη ηνπ 14
νπ

 κηζζνύ θαη ηεο 13
εο 

θαη 14
εο

  ζύληαμεο 

 Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο 

 Μηζζνινγηθό «μεπάγσκα» ηηο δηεηίαο 2016-2017  

 Αθνξνιόγεην ζηα 12.000€ 
 

Σν Γ.. ηνπ ζπιιόγνπ εθπαηδεπηηθώλ Π.Δ. «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ζηε ζπγθέληξσζε πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ηελ Πέκπηε 17 Φεβξνπαξίνπ, ζηηο 14:00, ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο (ηαδίνπ 29). 

 

      Γηα ην Γ.. 

 

 

Ο Πξόεδξνο 

 

 

Ζ Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

 

Διηζάβεη ππξηδάθε 
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