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Ακόμα χειρότεροι όροι Ασφάλισης και συνταξιοδότησης 
Ότι ισχύει για τον ιδιωτικό τομέα θα εφαρμοστεί «με όμοιο τρόπο» και στο 

δημόσιο, ενώ έχουν ήδη αυξηθεί τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για μεγάλες 
κατηγορίες εργαζομένων 

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι  
 
           Το σχέδιο της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό αφορά και τους εργαζόμενους 
στο  Δημόσιο  Τομέα,  καθώς  προβλέπεται  να  έρθει  και  δεύτερο  σχέδιο  που  θα 
ρυθμίζει με «όμοιο τρόπο» τα του Δημοσίου. Το σχέδιο επιφέρει μεγάλες μειώσεις 
στις συντάξεις, αφού προηγουμένως η συγκυβέρνηση είχε αυξήσει τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης με το τρίτο μνημόνιο. 

Το νέο σχέδιο αλλάζει προς το χειρότερο τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης για 
όλους  τους  εργαζόμενους  και  στο  Δημόσιο,  χωρίς  καμιά  διάκριση  σε  «παλιούς» 
και  «νέους»  ασφαλισμένους.  Διατηρεί  (κατ'  αναλογία  του  προηγούμενου 
αντιασφαλιστικού νόμου Λοβέρδου  ‐ Κουτρουμάνη,  ν. 3865/2010, που αφορούσε 
τους  δημόσιους  υπαλλήλους)  το  «σπάσιμο»  της  σύνταξης  σε  «εθνική»  και 
«ανταποδοτική». 

Η  εθνική  υπολογίζεται  σήμερα  στα  384  ευρώ  και  θα  δίνεται  σε  όποιον  έχει 
τουλάχιστον  15  έτη  εργασίας.  Από  εκεί  και  πέρα,  χειροτερεύει  τον  τρόπο 
υπολογισμού  της  ανταποδοτικής  σύνταξης  που  στο  άθροισμά  της  με  την  εθνική 
καταλήγει σε ψίχουλα,  πολύ λιγότερα και από αυτά που έδιναν οι προηγούμενοι 
αντιασφαλιστικοί νόμοι. 

Στη  συνέχεια,  δίνουμε  ένα  συγκριτικό  παράδειγμα  για  το  τι  θα  έπαιρναν  με  τον 
ισχύοντα αντιασφαλιστικό νόμο (πρόκειται για το νόμο 3029/2002, καθώς ο νόμος 
3865/2010 δεν πρόλαβε ουσιαστικά να εφαρμοστεί) και τι θα πάρουν με το ακόμα 
χειρότερο σχέδιο της συγκυβέρνησης οι υπάλληλοι και των τεσσάρων κατηγοριών 
εκπαίδευσης (Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας, Υποχρεωτικής, στο 
εξής ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ, αντίστοιχα) αν συνταξιοδοτούνταν την 1 Γενάρη 2016. 

 
 



Το παράδειγμα με την 35ετία 

Το  παράδειγμα  αφορά  σε  υπαλλήλους  με 35  χρόνια  υπηρεσίας  στο  Δημόσιο και 
ως  βάση  υπολογισμού  λαμβάνονται  οι  αποδοχές  που  είχαν  διαμορφωθεί  τον 
Οκτώβρη του 2011, «παγωμένες» ήδη από τον Ιούλη του 2011 μέχρι και σήμερα. 

Υπάλληλος ΠΕ: 
• Με  το  ισχύον  καθεστώς  (νόμος  3029/2002)  θα  έπαιρνε  σύνταξη  1.334,39 

ευρώ μεικτά. 
• Με  το σχέδιο  της συγκυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  ‐ ΑΝΕΛ,  η σύνταξη  (ανταποδοτική 

και εθνική) θα είναι 882,09 ευρώ μεικτά. Μείωση 34,39%! 
Υπάλληλος ΤΕ: 

• Με το καθεστώς που ισχύει θα έπαιρνε σύνταξη 1.288,31 ευρώ μεικτά. 
• Με  το σχέδιο  της συγκυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  ‐ ΑΝΕΛ,  η σύνταξη  (ανταποδοτική 

και εθνική) θα είναι 859,28 ευρώ μεικτά. Μείωση 33,3%! 
 
Υπάλληλος ΔΕ: 

• Με το καθεστώς που ισχύει θα έπαιρνε σύνταξη 1.155,88 ευρώ μεικτά. 
• Με  το σχέδιο  της συγκυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  ‐ ΑΝΕΛ,  η σύνταξη  (ανταποδοτική 

και εθνική) θα είναι 805,3 ευρώ μεικτά. Μείωση 30,33%! 
Υπάλληλος ΥΕ: 

• Με το καθεστώς που ισχύει θα έπαιρνε σύνταξη 1.005,53 ευρώ μεικτά. 
• Με  το σχέδιο  της συγκυβέρνησης  ΣΥΡΙΖΑ  ‐ ΑΝΕΛ,  η σύνταξη  (ανταποδοτική 

και εθνική) θα είναι 744,76 ευρώ μεικτά. Μείωση 25,93%! 
Επίσης  θα  πρέπει  να  διευκρινίσουμε  ότι  στα  παραπάνω  παραδείγματα  δεν 
συνυπολογίζεται  η πρόβλεψη  του σχεδίου ότι  εάν υπάρχει  διαφορά  στη σύνταξη 
πάνω από 20% μεταξύ του παλιού και νέου τρόπου υπολογισμού, θα δίνεται μέρος 
(50%  έως  25%)  αυτής  της  διαφοράς  ως  «προσωπική»,  μόνο  για  τα  χρόνια  2016, 
2017  και  2018. Από  το  2019  θα  δίνεται  αποκλειστικά  το  μειωμένο  ποσό  που 
προκύπτει με το νέο τρόπο υπολογισμού. 
 
Συναδέλφισσες ‐ Συνάδελφοι 
 
Δίνουμε τον αγώνα ενάντια στην εργασιακή και κοινωνική βαρβαρότητα. Ενώνουμε 
τη  δράση  μας  και  τη  φωνή  μας  με  όλους  τους  εργαζόμενους  σε  δημόσιο  και 
ιδιωτικό τομέα, τους αγρότες, τους άστεγους, τους άνεργους, τους συνταξιούχους, 
τους  ελεύθερους  επαγγελματίες  και  τους  επιστήμονες,  τους 
αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες, τους νέους και τις νέες. 
Με τους αγώνες μας, τις συμμαχίες μας, το δίκιο μας. Με μια φωνή σαν μια γροθιά, 
μαζί με όλο το λαό ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Πάρτε πίσω το νόμο λαιμητόμο. Μην τολμήσετε να τον φέρετε στη Βουλή 
 Να πληρώσει  το  κράτος  και η μεγαλοεργοδοσία  και όσοι  καταλήστεψαν  τα 
ταμεία τόσα χρόνια. Αυτοί δηλ. που ευθύνονται για την κρίση. 

 Κοινωνική ασφάλιση για ΟΛΟΥΣ αποκλειστικά δημόσια και υποχρεωτικά. 
 Ασφάλιση  και  αυξήσεις  που  να  καλύπτουν  τις  ανάγκες  σύγχρονης 
αξιοπρεπούς διαβίωσης και περίθαλψης. 

 Δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία για μας και τα παιδιά μας. 



 
Αρκετά με τα ψέματα και τις απάτες τους. Κανένας πια δεν πρέπει να ξεγελαστεί. 
Κανένας  εργαζόμενος  να  μην  πέσει  στη  παγίδα  που  στήνουν  μαζί  κυβέρνηση, 
μεγαλοεργοδοσία, τα κόμματα που ψήφισαν το 3ο και φαρμακερό μνημόνιο και οι 
πληρωμένοι προπαγανδιστές τους στα ΜΜΕ!!! 
Κανείς δεν πρέπει να ξεχάσει τα έργα και τις μέρες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ και των 
σημερινών  ψευτοαριστερών  «σωτήρων».  Όλοι  μαζί  τα  ψήφισαν,  όλοι  μαζί  τα 
στήριξαν  γιατί  έχουν ως  προτεραιότητες  τα  συμφέροντα  των  αφεντικών  τους,  το 
μεγάλο  κεφάλαιο,  την  ΕΕ  και  τον  Ευρωμονόδρομο.  Οι  αντιπολιτευτικές  τους 
κορώνες είναι για να παραπλανήσουν και να οδηγήσουν το λαό στη μοιρολατρία, 
στο  συμβιβασμό  και  στην  τελική  «αποδοχή»  της  σφαγής  του.  Το  κυβερνητικό 
σχέδιο  για  το  ασφαλιστικό  διαλύει  ότι  έχει  απομείνει  όρθιο  από  τον  κοινωνικό 
χαρακτήρα  της  ασφάλισης,  καταδικάζει  τους  τωρινούς  συνταξιούχους  και 
εργαζόμενους, τη νέα γενιά, δεν εξαιρεί κανένα κλάδο!!!  
 

Δεν διορθώνεται, δεν τροποποιείται, δεν βελτιώνεται 
ΜΟΝΟ ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙ !!! 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

(Προσυγκέντρωση 10:30 π.μ. στην Ομόνοια) 
 
 

ΔΟΥΛΟΙ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ 
 
                                                         Αθήνα Φλεβάρης 2016  


