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ΑΠΟΦΑΣΗ 18ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
MΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ

 Ουσιαστική  οικονομική  αναβάθμιση  των  εκπαιδευτικών  με  δικαίωμα υπογραφής
συλλογικών συμβάσεων. Άμεσα μισθολογικό ξεπάγωμα.
 Άρση  μισθολογικών  ανισοτήτων,  ενίσχυση  των  νέων  συναδέλφων.  «Ακώλυτη
μισθολογική εξέλιξη.
 Χορήγηση δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόματος Αδείας.
 Κοινωνικά  δίκαιο  φορολογικό  σύστημα  με  αφορολόγητο  στα  12.000  ευρώ.
Φορολόγηση του μεγάλου κεφαλαίου και του μεγάλου πλούτου, ελάφρυνση και απαλλαγή
των χαμηλών εισοδημάτων.
 Προστασία  της  πρώτης  κατοικίας  και  των  κοινωνικών  αγαθών.  Καμιά
ιδιωτικοποίηση σε ρεύμα, νερό, δημόσιες συγκοινωνίες.
 Αποκατάσταση  των  απωλειών  της  τελευταίας  πενταετίας,  σε  μισθούς  και
συντάξεις.
 Διασφάλιση του δημόσιου, αναδιανεμητικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
 Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας  και με ύψος της
κύριας σύνταξης στο 80% του τελικού μισθού.
 Άρση του ισχύοντος χρονικού περιορισμού για τους εκπαιδευτικούς σε ό,τι αφορά
την υποβολή αίτησης παραίτησης για συνταξιοδότηση.
 Καμιά μείωση συντάξεων, κύριων και επικουρικών, και του εφάπαξ. Καμία αύξηση
ασφαλιστικών εισφορών σε εργαζόμενους.

 Πλήρη  και  ποιοτική  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη.  Παιδεία  -  Υγεία  -  Πρόνοια,

δημόσια κοινωνικά αγαθά, για όλο τον λαό

 Επιστροφή των κλεμμένων από τα ασφαλιστικά ταμεία.

 Κρατική χρηματοδότηση που θα καλύπτει τις ανάγκες του ασφαλιστικού συστήματος

για  την  απονομή  αξιοπρεπών  συντάξεων,  και  θα  προέρχεται  από  τη  φορολόγηση  των

μεγάλων κερδών και του πλούτου, από συμπληρωματικούς δημόσιους πόρους και νέες πηγές

χρηματοδότησης  που δε  θα  επιβαρύνουν  τους  εργαζόμενους  και  από την  επιστροφή στα

Ταμεία  των  αποθεματικών  που  λεηλατήθηκαν  διαχρονικά  από  τις  κυβερνήσεις,  την

εργοδοσία και τις τράπεζες.

 Κατάργηση της μαύρης, ανασφάλιστης και ενοικιαζόμενης εργασίας, των ελαστικών

εργασιακών σχέσεων και μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής του κεφαλαίου, βάζοντας τέρμα

στην νεοφιλελεύθερη εμμονή, η οποία στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης,

απαλλάσσει από τα βάρη τους εργοδότες και τα μετακυλύει στους εργαζόμενους.

Από το 18ο Συνέδριο 
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