
 

Τοποθέτηση της  ΕΑΣ στο έκτακτο ΔΣ την Παρασκευή 14 Φλεβάρη  

Συνάδελφοι  

Από το προηγούμενο έκτακτο ΔΣ που έγινε –αν δεν κάνω λάθος- στις τρείς του Φλεβάρη με θέμα τον νόμο 

για τα υδατοδρόμια, ο οποίος στην ουσία είναι ένας νόμος παραχώρησης του δημόσιου αστικού 

συγκοινωνιακού έργου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη στα ΚΤΕΛ αλλά και πάσης φύσεως ιδιώτες , παρά την 

σοβαρότητα του νομοσχεδίου δεν υπήρξε από πλευράς μας καμία ουσιαστική αντίδραση.  

 Θέλω όμως να σας ξαναθυμίσω την πρόταση της ΕΑΣ για αρκετούς λόγους. Πρώτα απ όλα γιατί 

διαπιστώσαμε πως κάποιοι διοικητικοί σύμβουλοι είτε από έλλειμμα αντίληψης είτε από 

μικροσυνδικαλιστική σκοπιμότητα ,αλλοιώνουν τις διάφορες τοποθετήσεις μας μεταφέροντας τες   

εντελώς διαφορετικά στους εργαζόμενους. Επίσης εδώ θέλω να σας ενημερώσω ότι από δώ και στο εξής 

θα καταθέτουμε εγγράφως και πρωτοκολλημένη την όποια πρόταση μας   τουλάχιστον στα πολύ σοβαρά 

θέματα και θα παρακαλέσουμε να επισυνάπτεται στα πρακτικά του εκάστοτε ΔΣ .  

Άλλος λόγος είναι ότι θέλουμε να σας υπενθυμίσουμε την πρόταση μας για να καταδείξουμε πως για μια 

ακόμα φορά , ένα ακόμα σοβαρό νομοσχέδιο που τσακίζει τα εναπομείναντα ασφαλιστικά 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων αλλά και το θεμελιώδες δικαίωμα στην ποιοτική δημόσια 

και δωρεάν  υγεία και την περίθαλψη ,  αντιμετωπίζετε τόσο από την πλειοψηφία του Συνδικάτου μας 

όσο και απ τα δευτεροβάθμια όργανα με μια απεργία «τουφεκιά» της τελευταίας στιγμής . Το δε 

τριτοβάθμιο συνδικαλιστικό μας «όργανο» η ΓΣΕΕ με την δικαστικά διορισμένη πλειοψηφική διοίκηση της 

ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και της ομάδας Βασιλόπουλου της ΕΑΚ του εδώ ΜΕΤΑ δηλαδή , άκουσον άκουσον δεν 

βλέπουν τίποτα το κακό σ αυτό το νομοσχέδιο  . Αναλυτικά πιο κάτω στην τοποθέτησή μας θα 

αναφερθούμε  τι στην πραγματικότητα περιέχει αυτό το νομοσχέδιο στο οποίο οι συγκεκριμένες 

παρατάξεις κλείνουν για μια ακόμα φορά τα μάτια. 

Ξεκινάμε θυμίζοντας την πρόταση της ΕΑΣ στο προηγούμενο ΔΣ : « Σύνδεση του νόμου για τα 

υδατοδρόμια με το ασφαλιστικό γιατί και οι δυο νόμοι μας θίγουν άμεσα και καταστρεπτικά και 24ωρη 

απεργία στις 12 του Φλεβάρη , 48ωρη απεργία στην ψήφιση του ασφαλιστικού και  κλιμάκωση μέχρι την 

απόσυρση των δύο εργατοκτόνων νόμων». Φυσικά και θα θυμάστε πως η πρόταση μας  ψηφίστηκε μόνο 

από μας προφανώς γιατί εκτιμήθηκε αλλιώς από τις παρατάξεις….  

Το κοντινό μέλλον   σίγουρα θα αποδείξει –δυστυχώς για τους εργαζόμενους- το ποιος έχει δίκιο. 

Ας προχωρήσουμε στο ασφαλιστικό όπου σύμφωνα με την κυβέρνηση την ΓΣΕΕ τα εφοπλιστικά 

σαβουροκάναλα και αρκετούς παπαγάλους  «δεν μας πειράζει» , «πολύ κακό για το τίποτα»  κλπ κλπ. 

Πρώτα απ όλα στο προηγούμενο ΔΣ επισήμανα  στο γεγονός ότι ΔΕΝ χρειαζόταν σ αυτό το νομοσχέδιο να 

γίνει αναφορά σε αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης γιατί φρόντισαν οι κυβερνήσεις από το 

2010 με τον νόμο 3863 και στο άρθρο 11 γι αυτό. Δεσμευτήκαμε δε στον Γ Γραμματέα που αμφισβήτησε 



την ύπαρξη τέτοιου νόμου ότι θα καταθέσουμε το άρθρο στο ΔΣ κι αυτό κάνουμε σήμερα. Το άρθρο 11 

του 3863 /10 στην τρίτη  παράγραφο αναφέρει ξεκάθαρα πως : 

 

 

 

 

Σας καταθέτουμε το συγκεκριμένο άρθρο με την παράκληση ας διαβαστεί τουλάχιστον απ τον καθέναν 

σας ξεχωριστά για ενημέρωση των διοικητικών συμβούλων και κατά συνέπεια των εργαζομένων.  

Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα αυτού του άθλιου νόμου που για τις παρατάξεις σας –πλην της ΔΑΣ- στην 

ΓΣΕΕ δεν είναι τίποτα το σοβαρό αλλά δυστυχώς για τους εργαζόμενους και τον φτωχό λαό είναι η πλήρη 

ισοπέδωση.  Το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της ΝΔ και του Κούλη είναι  κομμένο και 

ραμμένο στις επιταγές του ΔΝΤ της Ε.Ε και του ΣΕΒ  και σε πλήρη σύμπνοια με τον Σύριζα. Το νομοσχέδιο 

Βρούτση όχι μόνο δεν καταργεί –όπως προεκλογικά διακήρυττε η ΝΔ προφανώς για να κλέψει ψήφους –

αλλά θωρακίζει το νόμο Κατρούγκαλου και όλους τους αντιασφαλιστικούς νόμους της τελευταίας 20ετίας, 

και ταυτόχρονα  αποτελεί το μεγαλύτερο   δώρο για  τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και την 

εργοδοσία.   

 Στο πλαίσιο ενός κεφαλαιοποιητικού συστήματος διχοτομεί την σύνταξη σε ανταποδοτική (μη 

εγγυημένη κρατικά) και σε ένα  «εθνικό» επίδομα πείνας και εξαθλίωσης 300 και κάτι ευρώ.  

 Διατηρεί τα εξοντωτικά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους ή στα 62 με 40 χρόνια 

υπηρεσίας, που ψηφίστηκαν με τον ν.4336/15 του ΣΥΡΙΖΑ (τρίτο μνημόνιο).  

 Διατηρεί τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις, που έφτασαν στο 50%, καθώς και στο εφάπαξ 

όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%. Με την ευκαιρία σε επόμενο ΔΣ καλό θα ήταν 

να συζητήσουμε και να ενημερώσουμε τους συναδέλφους τι ισχύει με την δική μας αποζημίωση.  

 Ενσωματώνει το ΕΤΕΑΕΠ (επικουρική ασφάλιση)  στον ΕΦΚΑ  ανοίγοντας το δρόμο για την πιθανή 

πλήρη κατάργησή του, ενώ εντάσσονται στον ΕΦΚΑ και τα 7 δις αποθεματικά του. Διατηρεί και 

επεκτείνει τη λεηλασία που έγινε διαχρονικά στα ασφαλιστικά ταμεία (80 δις ευρώ) χωρίς καμία 

πρόβλεψη για επιστροφή των κλεμμένων. 



 Οι συντελεστές αναπλήρωσης για το ανταποδοτικό μέρος παραμένουν αυτοί  που ορίζει ο νόμος 

Κατρούγκαλου (εξευτελιστικά περικομμένοι σε σχέση με το παρελθόν) και σε συνδυασμό με το ότι 

ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται όχι με την τελευταία (καλύτερη) 5ετία αλλά με το μέσο όρο 

ολόκληρου του εργάσιμου βίου, σφαγιάζουν το σύνολο της σύνταξης – όπως και των μισθών - για 

το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων.  

 Από την άλλη μειώνονται οι εργοδοτικές εισφορές ως «επενδυτικό κίνητρο». 

 Καταργεί οριστικά τη 13η και 14η σύνταξη, που περικόπηκαν με τους προηγούμενους 

αντιασφαλιστικούς Νόμους του 2010 – 2012. 

 Όχι απλά δεν επεκτείνονται αλλά δρομολογείται η κατάργηση των ΒΑΕ για μια σειρά κατηγορίες 

εργαζομένων. 

 Οι υγειονομικές εισφορές καταληστεύονται υπέρ των ιδιωτικών αλυσίδων μέσα από τη   

συγκρότηση ενιαίας αγοράς υπηρεσιών υγείας ΕΣΥ-ιδιωτών παρόχων-ασφαλιστικών εταιρειών 

(ΣΔΙΤ). 

 Οι ρυθμίσεις για αυτοαπασχολούμενους & μπλοκάκια είναι μια σαφής επιλογή στην κατεύθυνση 

ανταποδοτικότητας και ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης.  

 Οι όποιες μικρές αυξήσεις, σε αντίθεση με την προπαγάνδα κυβέρνησης ΜΜΕ, αφορούν μόνο 

όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια εργασίας, ενώ για τους «παλιούς συνταξιούχους θα 

απορροφηθούν από την «προσωπική διαφορά». 

Δεν απευθυνόμαστε στις παρατάξεις σας αλλά στον κάθε διοικητικό σύμβουλο ξεχωριστά: 

Αν αυτό δεν είναι ένα αντιασφαλιστικό έκτρωμα τότε τι είναι;  

Σας καλούμε τον καθένα σας να σκεφτείτε πως το δικαίωμα του κόσμου της εργασίας στην ασφάλιση δεν 

χαρίστηκε. Προήλθε από σκληρούς αγώνες των εργαζόμενων, ενώ διαχρονικά το κράτος και η εργοδοσία, 

προσπαθούσαν και προσπαθούν να βάλουν χέρι στις εισφορές που προέρχονται από το αίμα μας και τον 

ιδρώτα μας , χέρι  στα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 

Θα βάλετε πλάτη καταδικάζοντας  τα παιδιά μας , την νεολαία μας να παίρνουν  την "εθνική" σύνταξη των 

300 ευρώ γιατί δεν θα καταφέρουν ποτέ να συμπληρώνουν τα απαιτούμενα ένσημα και τα αναγκαία 

συντάξιμα χρόνια; 

Θα βάλετε και σεις με το χέρι σας την ταφόπλακα μαζι με τον Βούρτση και τον Κατρούγκαλο για την 

οριστική   κατάργηση  της  13ης  και   14ης  σύνταξης και   την   κατάργηση   των   ΒΑΕ   για   μια   σειρά 

κατηγορίες εργαζομένων ;;;;;; 

Θα συναινέσετε στην ένταξη του ΕΤΕΑΕΠ (Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών) 

στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να λεηλατηθούν τα 8 δις ευρώ που είναι τα αποθεματικά του; 

Δεν θα αντιδράσετε στην ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων που ο νόμος αυτός τις χαρίζει σε 

ιδιωτικές επενδυτικές εταιρίες χωρίς καμιά κρατική εγγύηση;;;;; 

Αν νομίζετε πως θα χετε ήσυχη την συνείδηση σας και θα κοιτάτε τα παιδιά σας κατάματα και χωρίς 

ντροπή κάντε το.  

Εμείς μέσα σ αυτή την σιωπή ξαναφωνάζουμε με δύναμη όσα θέλουμε και διεκδικούμε: 

Θέλουμε Δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση.  

Θέλουμε Δημόσια και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 



Λέμε βροντερό  όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία, στην ανταποδοτικότητα και στην ιδιωτικοποίηση της  

κοινωνικής ασφάλισης. 

Παλεύουμε για να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου και όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι . 

Θέλουμε την άρση όλων των περικοπών σε μισθούς και  συντάξεις και πραγματικές αυξήσεις.  

Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις γυναίκες, ή με 30 χρόνια δουλειάς, χωρίς όριο ηλικίας.  

Επαναφορά των ΒΑΕ όπου έχουν καταργηθεί και την επέκταση τους. 

Όχι στην μείωση των εργοδοτικών εισφορών. 

Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης. 

Αποκατάσταση των αποθεματικών των ταμείων.  

Προτείνουμε : 

 24ωρη απεργία στις 18 Φλεβάρη 

 άμεση σύγκληση Γενικής συνέλευσης για ενημέρωση των εργαζομένων και πρόταση που θα 

εξασφαλίζει την προοπτική κλιμάκωσης μέχρι να αποσυρθεί το αντισφαλιστικό έκτρωμα  μαζι με το 

έκτρωμα που δίνει το έργο στα ΚΤΕΛ. 

 Καταγγελία ενάντια  στην ΓΣΕΕ για απεργοσπασία 

 Συντονισμό με τα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου και πρωτοβουλία για συντονισμό και κοινή 

δράση με αγωνιστικά και ταξικά σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

 Συγκέντρωση στα Χαυτεία στις 10:30 

 

 

                                                      Για την ΕΑΣ  

                                                   Το μέλος του ΔΣ  

                                                  Σταύρος Μανίκας 

 

 


