
Ούτε ώρα χαμένη! Η κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο για το ασφαλιστικό, που διαλύει τη νέα γενιά, κα-
ταργεί όποια προστασία είχε απομείνει για τους νέους εργαζομένους, μετατρέπει την ασφάλιση σε προσω-
πική υπόθεση, ανάλογα με την τσέπη του καθενός, σε “επένδυση” και τζόγο! 
Εδώ και τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για να εμποδίσουμε το χτύπημα στη ζωή μας, 
με συνελεύσεις σε κάθε χώρο δουλειάς και νεολαίας, με δυναμική απεργιακή απάντηση 
στις 18 Φλεβάρη!

ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
ΕΙΝΑΙ Η ΖΩΗ ΜΑΣ!

ΔΕ ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΚΛΕΨΟΥΝ!

Τι είναι το ασφαλιστικό; Γιατί μας αφορά;
   Το ασφαλιστικό είναι το βασικό πλέγμα προ-
στασίας των εργαζομένων. 
Είναι συλλογική κατάκτηση του λαού, που γεννήθη-
κε μέσα από τις αξίες της αλληλεγγύης και της ενό-
τητας των εργαζομένων, την ανάγκη προστασίας 
της ζωής τους.

 Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο η σύνταξη. Είναι 
μια σειρά προστατευτικές πλευρές που ξεκινούν από 
την προστασία της μητρότητας, την ασφάλιση των 
παιδιών και τα εμβόλιά τους, μέχρι τα φάρμακα και 
τις ιατρικές εξετάσεις, την προστασία απέναντι στον 
επαγγελματικό κίνδυνο, την προστασία των ΑμΕΑ κ.λπ

Τι περιλαμβάνει ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό;
 Ο νόμος της κυβέρνησης της ΝΔ βασίζεται 
στον νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης του 
ΣΥΡΙΖΑ, τον νόμο Κατρούγκαλου. Πρότυπό τους, 
το ασφαλιστικό που επέβαλε στη Χιλή ο Πινοσέτ, 
ο δικτάτορας που έκανε κανόνα τα βασανιστήρια, 
που δολοφόνησε χιλιάδες αγωνιστές!
 Απαλλάσσουν την εργοδοσία από τις ασφα-
λιστικές και συνταξιοδοτικές εισφορές, παραδί-
δοντας στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών 
την ανάγκη ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, την 
πρόσβαση στο φάρμακο κ.λπ.

Μεταξύ άλλων ο νέος νόμος περιλαμβάνει: 
 Δουλειά μέχρι τα 67 για όλους. 
 Η εθνική σύνταξη που “εγγυάται” το κράτος πα-
ραμένει στα άθλια επίπεδα των 384€.
 Καταργείται το οικογενειακό επίδομα 10% για σύ-
ζυγο και 5% για κάθε παιδί.
 Διατηρείται η διαχρονική λεηλασία των 80 δισ. 
ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία. 
 Παραμένει η κατάργηση των βαρέων και ανθυγι-
εινών επαγγελμάτων για μια σειρά κατηγορίες ερ-
γαζομένων.

ΤΩΡΑ να καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου-Βρούτση που ενταφιάζει την Κοινωνική Ασφάλιση 
για τους σημερινούς εργαζόμενους και αυριανούς συνταξιούχους!



Η Κοινωνική Ασφάλιση χτυπιέται σε όλη την ΕΕ. Π.χ. στη Γαλλία ένα μήνα τώρα οι εργαζόμενοι, μαζί με όλο 
το λαό, απεργούσαν κόντρα σε θεούς και δαίμονες για το νέο ασφαλιστικό της κυβέρνησης Μακρόν, που 
τσακίζει το δικαίωμά τους στη ζωή, στον ελεύθερο χρόνο, στην υγεία! 

• Ποιος νέος εργαζόμενος που έπιασε δουλειά στα 
χρόνια της κρίσης, που είναι σήμερα 20-35 ετών, θα 
καταφέρει να έχει 40 χρόνια 8ωρης εργασίας; 
• Ποιος εργαζόμενος θα έχει 35 ασφαλισμένα χρόνια 
(1 ασφαλιστικός χρόνος = 300 ασφαλισμένες μέρες 
εργασίας!), όταν η καταγεγραμμένη ανεργία όλα αυτά 
τα χρόνια είναι σταθερά πάνω από 1.000.000 άνεργοι; 
• Ποιος νέος εργαζόμενος που έχει φάει απολύσεις με 

το κουτάλι, που έχει δουλέψει με part-time, με 4ωρα-
6ωρα, με Σαββατοκύριακα, με σεζόν, delivery, που 
έχει μπει σε 5μηνα προγράμματα του ΟΑΕΔ, θα έχει 
12.000 ένσημα;
• Ποιος νέος επιστήμονας, που δουλεύει με μπλοκάκι και 
απολαβές μισθωτού, θα καταφέρει να συμπληρώσει 
40 χρόνια συνεχούς εργασίας με ταυτόχρονη κάλυψη 
των υπέρογκων ασφαλιστικών εισφορών;

Η ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ! ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΖΟΓΟΣ!

Σήμερα πρέπει να δώσουμε τη μάχη για τη ζωή μας ΕΜΕΙΣ! 
Πρόοδος σήμερα, με την εξέλιξη της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, είναι η μείωση του ημερήσιου εργάσι-
μου χρόνου εργασίας και η αύξηση του ελεύθερου χρό-
νου, οι αυξήσεις στους μισθούς, η σταθερή δουλειά με 
δικαιώματα και όχι οι επινοικιαζόμενοι και εργολαβικοί 
εργαζόμενοι, τα 4ωρα των 300 ευρώ, η δουλειά 7 στις 7 
μέρες της βδομάδας κ.λπ.

Ρεαλιστικό σήμερα είναι να γεμίσουν τα δημόσια 
νοσοκομεία από μόνιμους γιατρούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό, για να παρέχεται υψηλού επιπέδου δημό-
σια υγεία και πρόνοια, φαρμακευτική κάλυψη για όλο 
το λαό και όχι να ερημώνουν κλινικές και νοσοκομεία 
από προσωπικό, το φάρμακο να ακριβαίνει καθημερι-
νά και την ίδια στιγμή να ξεφυτρώνουν ιδιωτικές κλινικές 
με πανάκριβες υπηρεσίες και φαρμακοβιομηχανίες με 
υπέρογκα κέρδη, βγαλμένα από τον πόνο του κόσμου.

Καινοτόμο σήμερα είναι να αξιοποιηθούν τα επι-
τεύγματα της επιστήμης και η εφαρμογή τους για καλύ-
τερες συνθήκες δουλειάς, μέτρα υγείας και ασφάλειας 

στους χώρους δουλειάς, προστασία της μητρότητας και 
όχι κατακόρυφη εντατικοποίηση της εργασίας που οδη-
γεί νέους ανθρώπους να παρουσιάζουν επαγγελματικές 
ασθένειες, να σακατεύονται από εργατικά ατυχήματα, 
να χάνουν τη ζωή τους για ένα μεροκάματο.

Σύγχρονο σήμερα είναι να ζει ο εργαζόμενος και η 
οικογένειά του σε ασφαλείς κατοικίες με βάση την τε-
χνογνωσία της εποχής μας και όχι να πνίγεται ο κόσμος 
από τις βροχές, να αποκλείεται στο πρώτο χιόνι, να καί-
γεται στην πρώτη φωτιά και να χάνει τα σπίτια του στους 
πλειστηριασμούς.

Αυτονόητο σήμερα είναι η μείωση των ορίων συ-
νταξιοδότησης και κοινωνικές παροχές με βάση τις δυ-
νατότητες της εποχής μας για αξιοπρεπή ζωή.

Δίκαιο σήμερα δεν μπορεί να είναι τίποτα λιγότερο 
για έναν νέο εργαζόμενο από το να καρπώνεται τον 
πλούτο που παράγει και όχι να ζει χειρότερα από τους 
γονείς και τους παππούδες του!


