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Μετά το νέο μισθολόγιο και την παράταση του παγώματος των αποδοχών των Δ.Υ. 

(βλ. σχετικά http://www.oltee.gr/?p=5589), η Κυβέρνηση παρουσίασε το σχέδιο – πρότασή 

της για ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό (βλ. σχετικά http://www.oltee.gr/?p=5635) σε 

καθαρά αντιασφαλιστική κατεύθυνση, συνθλίβοντας κατακτήσεις του λαϊκού 

κινήματος και κατεδαφίζοντας όποιες κοινωνικές οάσεις απέμειναν αλώβητες από 

παρόμοιες καταστροφικές νομοθετικές πρωτοβουλίες των προηγούμενων 

κυβερνήσεων !!! Δεν πάει άλλο !!! 

Κουρεύει τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων και λεηλατεί τις 

επερχόμενες συντάξεις των νέων συνταξιούχων σε ποσοστά που κυμαίνονται στο 

15-30% των σημερινών ήδη κουρεμένων συντάξεων, βάζοντας ταφόπλακα στο 

Δημόσιο, καθολικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης 

μετατρέποντάς την σε ανταποδοτική, με κατεύθυνση να γίνει πλήρως 

κεφαλοποιητική (βλ. http://www.oltee.gr/?p=5618). 

Το κράτος πρόνοιας και παροχών – κοινωνικής στήριξης και περίθαλψης 

παύει πλέον να λειτουργεί για λογαριασμό και προς όφελος του πολίτη. 

Θα ζούμε με τις τιμές και την ακρίβεια του 21ου αιώνα αλλά με μισθούς, ασφαλιστικά 

και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και με όρους εργασίας που ανήκουν είτε στον μεσοπόλεμο είτε 

στις πρώτες δεκαετίες μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι εργαζόμενοι δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

γίνονται θύματα για άλλη μια φορά των απανωτών αντιασφαλιστικών νομοθετικών 

ρυθμίσεων που οδηγούν τις συντάξεις σε επιδόματα που θα αποδίδονται σε ηλικίες 67 

χρονών και πάνω. 

Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, δεν θα 

επιτρέψουν σε κανέναν να τους οδηγήσει στην εξαθλίωση και με τον συνεχή αγώνα τους θα 

προασπίσουν το δικαίωμα να ζουν, μετά το πέρας του ενεργού εργασιακά βίου, με 

αξιοπρέπεια, με τη σύνταξη που δικαιούνται στο ύψος του 80% του τελευταίου 

μισθού τους. 
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Ο εργαζόμενος εκπαιδευτικός αλλά και ο συνταξιούχος παρακολουθεί έντρομος. 

Οφείλει και για την επόμενη γενιά να αντιδράσει. Είναι μονόδρομος η συμμετοχή σε κάθε 

μορφής προγραμματισμένη και οργανωμένη αντίδραση. 

Μόνο ο οργανωμένος – συγκροτημένος και μαζικός αγώνας είναι ικανός να 

ανατρέψει τις μνημονιακές επιταγές, τα καταστροφικά σχέδια Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και ΔΝΤ. 

Όλοι έχουμε ευθύνη και υποχρέωση να υπερασπιστούμε τον Δημόσιο και 

Κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης, να ακυρώσουμε τις κυβερνητικές προθέσεις. 

 

Η Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. καλεί όλους τους εκπαιδευτικούς, εν υπηρεσία και 

συνταξιούχους, να συμμετάσχουν με κάθε συγκροτημένο τρόπο σε κάθε μορφής 

συλλογική κινητοποίηση διατρανώνοντας την αντίδρασή τους στα επαπειλούμενα – 

σφαγιαστικά επερχόμενα μέτρα. 

Θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο !!! 

Μόνη διέξοδος είναι ο αγώνας μέχρι την τελική δικαίωση !!! 

Να αποσυρθεί άμεσα το Σχέδιο Νόμου. 

Συζήτηση με τους φορείς από μηδενική βάση. 

ΟΧΙ στα καταστροφικά σχέδια Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ 

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

Α π α ι τ ο ύ μ ε: 

 Μισθολόγιο με πλήρη αποκατάσταση των απωλειών που υπέστησαν οι 

εργαζόμενοι στο Δημόσιο τα τελευταία μνημονιακά χρόνια. 

 Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. 

 Ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη χωρίς δόσεις. 

 Αναγνώριση της κάθε συντάξιμης πραγματικής προϋπηρεσίας, στον Ιδιωτικό 

Τομέα, στην μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στο Δημόσιο. 

Α π α ν τ ο ύ μ ε: 

 Όχι στις μειώσεις των κύριων συντάξεων. 

 Όχι στις μειώσεις και τη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης, του μετοχικού 

ταμείου και του εφάπαξ. 

 Όχι στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων. 

 Όχι στα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου και του επερχόμενου νέου 

αντιασφαλιστικού νόμου. 

 Όχι στη «σφαγή» των «νέων» συνταξιούχων. 
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 Όχι στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων κύριας, επικουρικής 

ασφάλισης και εφάπαξ σε ένα υπέρ-ταμείο που θα οδηγήσει στην περαιτέρω 

λεηλασία όσων αποθεματικών έχουν απομείνει στα Ταμεία με δραματικές συνέπειες για 

όλες τις συντάξεις. 

 Ναι στο δημόσιο, αναδιανεμητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης. 

 Ναι στη συμμετοχή του κράτους στην αντιμετώπιση της κρίσης του 

ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος, γιατί το κράτος έχει συνέχεια και 

ευθύνεται διαχρονικά για τις λαθεμένες πολιτικές και παραλήψεις. 

 Ναι στην κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν τα 

τελευταία χρόνια και των νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθήθηκαν την 

πενταετία των μνημονίων. 

 Ναι στην επιστροφή στα Ασφαλιστικά Ταμεία όλων των αποθεματικών που 

υπεξαιρέθηκαν από τις τράπεζες, τους εργοδότες και το κράτος, που χάθηκαν με τα 

δομημένα ομόλογα, το «κούρεμα» του PSI και όχι μόνο. 

 Ναι στην άμεση χρηματοδότηση όλων των Ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για 

να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους. 

 Ναι στην ανακεφαλαίωση των Ασφαλιστικών Ταμείων για αποκατάσταση των 

απωλειών λόγω του PSI. 

 Ναι στην αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας μνημονιακής 

πενταετίας, στις συντάξεις με ύψος της κύριας σύνταξης στο 80% του 

τελικού μισθού. 

 Ναι στις αξιοπρεπείς συντάξεις, πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς στα 30 

χρόνια υπηρεσίας, με όριο ηλικίας τα 60 χρόνια. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, 

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ 

στη Γενική Απεργία, την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016 

και στο Απεργιακό Συλλαλητήριο στην Πλατεία Κλαυθμώνος 11:00 π.μ. 

και σε οποιαδήποτε άλλη κινητοποίηση διοργανωθεί κατά τόπους. 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 


