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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Με αιφνιδιαστικό και πραξικοπηματικό τρόπο η κυβέρνηση των 153 βουλευτών 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησε τελικά στην ψήφιση του ασφαλιστικού-φορολογικού  

τερατουργήματος, που έχει εξοντωτικές συνέπειες στα ασφαλιστικά δικαιώματα, στις 

συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων και στη φορολόγησή τους. 

Στους συναδέλφους που αιτούνται σύνταξη από την ψήφιση του νόμου και μετά, 

αλλάζει τελείως ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης. Ο υπολογισμός της θα 

γίνεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές από το 2002 και μετά, με χρήση χαμηλότερων 

συντελεστών αναπλήρωσης. Στους νέους συνταξιούχους θα υπάρχει απώλεια που 

ξεκινά από 5% και φθάνει μέχρι 20%, ανάλογα  με τον τελικό χρόνο ασφάλισης. 

Σπάει η σύνδεση της ανταποδοτικότητας εισφορών-συντάξεων, που είναι 

κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα. Οι συντάξεις πλέον δεν θα ανταποκρίνονται στις 

υψηλές εισφορές που καταβάλλονται. 

Ο νέος νόμος ρητά πια αναφέρει πως «το ποσό της σύνταξης καταβάλλεται ανά 

μήνα, δώδεκα φορές το χρόνο», αναιρώντας έτσι οριστικά τις υποσχέσεις αυτής της 

Κυβέρνησης για την 13η σύνταξη.  

Μειώνει δραστικά τους δικαιούχους του ΕΚΑΣ με νέα εισοδηματικά κριτήρια και 

το 2019 καταργεί το επίδομα! 

Οι φορολογικές αλλαγές, η αύξηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, η οποία 

ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος με ειδικούς συντελεστές και η 

αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών  μειώνουν ακόμη παραπάνω το εισόδημα των 

εργαζόμενων.  

Ενώ ο Πρωθυπουργός δεσμευόταν για αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ, για 

κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, για μείωση του ΦΠΑ από το 23%, το αφορολόγητο όριο 

μειώνεται στα 8.636 ευρώ, ο ΕΝΦΙΑ μονιμοποιείται και ο ΦΠΑ αυξάνει. 

Ενώ ο Πρωθυπουργός δήλωνε καθημερινά ότι οι έμμεσοι φόροι είναι πιο άδικοι 

γιατί καταβάλλονται εξίσου από όλους, ανεξάρτητα από εισοδήματα που έχουν, 



ετοιμάζει νομοσχέδιο για την έμμεση φορολογία ύψους 1.8 δις. Φόροι στα τρόφιμα, 

στη βενζίνη, στη χρήση του Ίντερνετ, παρά τα παχυλά λόγια για στήριξη των νέων 

τεχνολογιών, στον καπνό κλπ. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Μετά το Ασφαλιστικό που επιφέρει νέα βάρη, 

μετά το νυν και επόμενο φορολογικό που συρρικνώνουν δραματικά την αγοραστική 

δύναμη των μισθωτών, προχωρούν παραπέρα και 

Θεσμοθετούν έναν, ιδιαίτερα σκληρό για τους εργαζόμενους, μηχανισμό αυτόματης 

περικοπής δαπανών - δηλαδή μισθών και συντάξεων - αλλά και νέα φορολογικά 

μέτρα, σε περίπτωση αποκλίσεων από το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσματος. 

Αυτόματος μηχανισμός που θα ενεργοποιείται προσωρινά εντός του τρέχοντος κάθε 

φορά οικονομικού έτους, ενώ τα πρόσθετα μέτρα θα αποκτούν μόνιμο χαρακτήρα 

εντασσόμενα  στον επόμενο Κρατικό προϋπολογισμό. Για τις περικοπές αυτές η 

Ελληνική Κυβέρνηση αυτοακυρώνεται και δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα παρέμβασης. 

Η αυτόματη δημοσιονομική αναπροσαρμογή, ο «αυτόματος κόφτης», 

ισοδυναμεί με Μνημόνιο Διαρκείας 

Αυτό το ασφαλιστικό ΔΙΑΛΥΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. 

Αποτελεί εμπόδιο για την κοινωνία, την οικονομία, την προοπτική της χώρας. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για ένα βιώσιμο ασφαλιστικό, ενάντια στις 

αντισυνταγματικές διατάξεις του νόμου. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για δίκαιη φορολόγηση. 

Συνεχίζουμε τον αγώνα για τα δικαιώματά μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

. 

 


