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12 ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ/ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 
 

 Πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν πως οι αλλαγές που έχουν επέλθει 
τις τελευταίες μέρες, με τα νέα νομοσχέδια που αφορούν την ασφάλιση 
και την φορολογία δεν τους αφορούν. Έχει διαμορφωθεί με τέτοιο 

τρόπο η κατάσταση στο εργασιακό 
πεδίο, που η καθημερινή προσπάθεια για 
επιβίωση,  βάζει στην μπάντα όλα τα 
άλλα. ¨Μεροδούλι, μεροφάι¨.  Η σύνταξη 
και η ασφάλιση μοιάζουν να είναι δωρεές 
από το κράτος και τους εργοδότες.   Η 
πραγματικότητα όμως δεν έχει καμία 
σχέση με αυτό. Είναι δουλεμένα λεφτά 
των εργαζομένων και αν δεν 

συνεχίσουμε να αντιδρούμε ενάντια στους νέους νόμους, είναι σαν να 
αφήνουμε να βάζουν το χέρι ακόμη πιο βαθιά στην τσέπη μας.  
 

Το κράτος έχει συνέχεια. Οι μνημονιακοί  τσακίσαν το 
μεροκάματο, οι ¨αντιμνημονιακοί¨ τσακίζουν την σύνταξη 

 Το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν έχει καμιά κοινωνική 
προοπτική. Δεν προκύπτει μόνο το ζήτημα της μετακύλισης  των βαρών 
στους ίδιους τους εργαζομένους. Ο κύριος του στόχος, είναι να απαξιώσει 

την ασφάλιση, τις συντάξεις, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το 
ασφαλιστικό σύστημα γενικώς, ώστε να ανοίξει τον δρόμο σε κάτι 
καινούριο. Με όλα τα “καλά” που μας έχει κουβαλήσει η ΕΕ και τα τρώει 

αμάσητα τόσος κόσμος, έρχεται κι ένα “ανταποδοτικό” σύστημα 
ασφάλισης το οποίο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: Την ελάχιστη δημόσια 

κατώτατη σύνταξη, την επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση ανάλογα με 
το πόσα αντέχει καθένας. Οι ασφαλιστικές εταιρίες τρίβουν τα χέρια τους. 

Ο ¨ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ¨, είναι ένα έντυπο δρόμου που 

μοιράζεται ελεύθερα σε χώρους εργασίας και εκδίδεται με την ευθύνη 

της Ελευθεριακής Συνδικαλιστικής Ένωση Ιωαννίνων. Σιχαίνεται τα 

αφεντικά και τον κόσμο που έχουν φτιάξει στα μέτρα τους, τα 

τσιράκια και τους εργατοπατέρες. Στοχεύει στην ενημέρωση πάνω σε 

εργασιακά ζητήματα, θεωρώντας πως συμβάλλει με αυτό τον τρόπο 

στην ανασυγκρότηση των εργατικών αντιστάσεων. Γιατί η γνώση 

είναι θησαυρός κι η πράξη το κλειδί της. 



Τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο: 
 

1-Αυξάνει τον θεμελιωτικό χρόνο για πλήρη σύνταξη στα 20 έτη (ή 
6.000 Ημέρε ς Εργασίαςς) από 15 έτη (ή 4.500 Ημέρες Εργασίας).Το νέο 
αυτό όριο, που ήταν  πάγιο αίτημα του ΣΕΒ και των πολυεθνικών, είναι 

απαγορευτικό για τον μισό περίπου σήμερα ασφαλισμένο πληθυσμό της 
χώρας, με πρώτα θύματα τις γυναίκες και τους νέους, που στα νέα 
δεδομένα της ανεργίας, της φτηνής και ευέλικτης εργασίας, δύσκολα θα 

φτάνουν στην σύνταξη. 

2-Χορηγεί την πλήρη εθνική 

σύνταξη των 384 € ΜΟΝΟ 

(τονίζουμε τη λέξη ¨ΜΟΝΟ¨ όπως 
ακριβώς κάνουν στις τιμές των 
προϊόντων) με 40 χρόνια εργασίας  

στο 62ο έτος ηλικίας ή με 20 χρόνια 
στο 67ο, αποκλείοντας έτσι τους 

μισούς ασφαλισμένους από την 
πλήρη εθνική σύνταξη. 

3-Καθιερώνει «εθνική» σύνταξη πολλών ταχυτήτων, αφού προβλέπει 20 
περίπου διαφορετικά «είδη» «εθνικής» σύνταξης(!) ανάλογα με το ύψος 

της. Έτσι στο νέο ασφαλιστικό τοπίο θα έχουμε «εθνική» σύνταξη των 384 
€ και 346 € με 20 ή 15 έτη εργασίας, αντιστοίχως, στο 67ο, αλλά και 

«εθνική» των 192 € και των 153 € για τους αναπήρους με ποσοστό 
αναπηρίας πάνω και κάτω από 50%, αντιστοίχως.. 

4-Διατηρεί και για την εθνική σύνταξη την εξοντωτική ποινή 

(«πέναλτι») ύψους 40% (30%+10%) για όσους αναγκάζονται ή 

αποφασίζουν να εξέλθουν με μειωμένη σύνταξη στο 62ο έτος ηλικίας και 
θα λαμβάνουν «εθνική» σύνταξη ύψους (346 € – 40% δηλ. 138,40 =) 

207,60 €. 

5-Αυστηροποιεί τις συντάξεις χηρείας και διαζευγμένων. 

6-Κηρύσσει διωγμό κατά των αναπήρων, αφού χορηγεί αναπηρικές 
συντάξεις με τέσσερις (4) κλίμακες (384, 288, 192 και 153€) ανάλογα με το 

ποσοστό αναπηρίας, σαν να μην είναι κοινό χαρακτηριστικό τους η 
αδυναμία εργασίας εντός ενός εργασιακού πεδίου. 

7-Τριπλασιάζει τις εισφορές για τους αγρότες, κατά τα άλλα προωθείται 

ο πρωτογενής τομέας. 

8-¨Παγώνει¨ τις συντάξεις μέχρι το 2021, σαν να μας λένε πως μέχρι τότε 
θα πρέπει να αντισταθούμε για λόγους ̈ εθνικού¨ συμφέροντος. 

9-Καταργεί το ΕΚΑΣ, το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Συνταξιούχων μέχρι τα τέλη του 2019, με συνέπεια, από 1-1-2020, 350.000 
σημερινοί δικαιούχοι του ΕΚΑΣ να περιπέσουν αυτόματα σε συνθήκες 
απόλυτης φτώχειας. 

10-Στερεί το ΕΚΑΣ από τους νέους δικαιούχους κατωτάτων συντάξεων 

που παράγονται μαζικά στο νέο αντικοινωνικό ασφαλιστικό τοπίο. 

11- Αυξάνονται οι τιμές των προϊόντων μέσω τις αύξησης του ΦΠΑ 
στο 24%. 
 
12- Η Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης γίνεται μόνιμη. 
 

 
 

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΠΑΡΕΙ Ο ΔΙΑΟΛΟΣ; 

 
 

 
 

https://eseioanninon.squat.gr/ 
                 ese.ioanninon@gmail.com 

 
 

https://eseioanninon.squat.gr/

