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Η Κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει σχέδιο νόμου παγιώνει και συνταγματοποιεί όλες τις περικοπές των 

τελευταίων χρόνων και βάζει ταφόπλακα σ’ όλες τις διεκδικήσεις για επιστροφή των αναδρομικών 

περικοπών των συντάξεων. Ο Βρούτσης έρχεται μετά τον Κατρούγκαλο ακόμη πιο επιθετικά….πλέον 

οι προϋποθέσεις για πλήρη συνταξιοδότηση με 40 χρόνια εργασίας, όχι μόνο φαντάζουν, αλλά και 

είναι όνειρο απατηλό για τη συντριπτική πλειονότητα των μελλοντικών συνταξιούχων!! 

Ο νέος νόμος :  

- Διατηρεί τα υψηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 

- Κοροϊδεύει τους συνταξιούχους ότι θα δοθούν αυξήσεις 

- Διατηρεί το διαχωρισμό της σύνταξης σε εθνική και ανταποδοτική 

- Δεν κάνει λόγο για τα κλεμμένα των ασφαλιστικών ταμείων  

- Καταργεί αμετάκλητα την 13η και 14η σύνταξη που περικόπηκαν με τους προηγούμενους 

αντιασφαλιστικούς νόμους του 2010 – 2012 και το ετήσιο επίδομα των 500€. 

Εργαζόμενοι, άνεργοι, συνταξιούχοι, νέοι και νέες: Να τους χαλάσουμε τα σχέδιά τους και να 

«πληρώσουν» για τον νέο εμπαιγμό και την κοροϊδία σε βάρος μας! Αγωνιζόμαστε για 

πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, τις συντάξεις και τα επιδόματα και για την δραστική μείωση του 

χρόνου εργασίας και των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης για να ανοίξουν θέσεις εργασίας για τους 

νέους και τους άνεργους. Διεκδικούμε  τη μείωση της φορολόγησης της μισθωτής εργασίας και την 

αύξηση του αφορολόγητου, την κατάργηση της εργολαβοποίησης καθώς και ένταξη στη ΣΣΕ της ΔΕΠΑ, 

την διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων, την βελτίωση των συνθηκών 

εργασίας και των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας. Για το ασφαλιστικό: Να αποσυρθεί το νομοσχέδιο! 

Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι Κατρούγκαλου – Βρούτση. Κοινωνική ασφάλιση για 

όλους, Δημόσια Υποχρεωτική. Υγεία – Πρόνοια Αποκλειστικά Δημόσια και Δωρεάν. Κατάργηση της 

αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 έτη. Όρια ηλικίας στα 60 για τους άνδρες, 55 για τις γυναίκες, 5 

χρόνια λιγότερα για τα ΒΑΕ. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Κατώτερη σύνταξη στο 80% του 

μισθού. Καμία σύνταξη κάτω από 600 ευρώ. λήρη Κρατική Εγγύηση όλων των Συντάξεων. 

Συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στην απεργία την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου στο πανό του 
Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας!  

Συγκέντρωση 10:30 π.μ. στα Προπύλαια. Προσυγκέντρωση 10:00 Πλ. Κάνιγγος 


