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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ 
 

Ο νόμος λαιμητόμος της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. καταργεί τα περισσότερα ασφαλιστικά 

δικαιώματα όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων και των οικογενειών 

τους. Διαλύει πλήρως τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της ασφάλισης, είχε απομείνει. 

Προστίθεται στο σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων,  

προωθώντας την πλήρη μετατροπή της ασφάλισης σε προσωπική υπόθεση των εργαζομένων 

σύμφωνα με τις εισφορές που θα δίνει ο καθένας, προκειμένου να εισπράξει ένα επίδομα φτώχιας 

στα βαθιά γεράματα. 

Είμαστε εκτεθειμένοι στον επαγγελματικό κίνδυνο, στις ασθένειες, στα εργατικά ατυχήματα και 

το κράτος και η μεγαλοεργοδοσία απαλλάσσονται από το «κόστος» της χρηματοδότησης της 

ασφάλισης, της υγειονομικής περίθαλψης, των κοινωνικών παροχών και προσφέρεται παράλληλα 

νέο άφθονο χρήμα στους μεγαλοεπιχειρηματίες της υγείας και των ιδιωτικών ασφαλιστικών 

εταιρειών. 

Κανένας ένστολος υπάλληλος δεν πρόκειται να εξαιρεθεί από την ενιαία επίθεση της κυβέρνησης, 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, προς όλους τους εργαζόμενους. 

Έχουν μεγάλες ευθύνες οι συνδικαλιστικοί φορείς της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. και της Ε.Α.Π.Σ., αλλά και 

των υπολοίπων Σ.Α. γιατί με τη λογική και το αίτημα της εξαίρεσης που καλλιεργούν 

συστηματικά χρόνια τώρα, όπως και με την πρόσφατη κοινή ανακοίνωσή τους, οδηγούν στην 

αδράνεια και την απομόνωσή μας από το λαό που αγωνίζεται. 

Συνάδελφοι Πυροσβέστες, 

Όσο ο καθένας θα κοιτάει τα προσωπικά του συμφέροντα και να μην θιχτεί το «μαγαζάκι του», 

τόσο πιο εύκολα θα περνάνε τα μέτρα της κυβέρνησης, της Ε.Ε, του Δ.Ν.Τ, στο ασφαλιστικό, το 

φορολογικό, στην Υγεία, την Παιδεία.  

ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 

Οι πυροσβέστες και όλοι οι ένστολοι να αντιδράσουμε αποφασιστικά, να αγωνιστούμε στο 

πλευρό του εργατικού - λαϊκού κινήματος, για το δικαίωμα μας στη δημόσια - καθολική 

υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Η 

επαγγελματική - αυτοδιαχειριζόμενη επικουρική ασφάλιση, που υποστηρίζουν οι Ομοσπονδίες 

οδηγούν τα αποθεματικά των ταμείων μας , που είναι δικά μας λεφτά, στα νύχια των τραπεζών και 

των ασφαλιστικών εταιρειών για τζογάρισμά τους. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους Πυροσβέστες, μαζί με την Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση 

Πυροσβεστών στον αγώνα μαζί με το λαό για να μην περάσει το νομοσχέδιο – έκτρωμα που 

ξεθεμελιώνει την Κοινωνική Ασφάλιση.  

Αγωνιζόμαστε, για να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα για επιστροφή όλων των λεηλατημένων 

αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων και να σταματήσει κάθε επιχειρηματική 

δραστηριότητα στους τομείς της κοινωνικής ασφάλισης, όπως και για την αποκατάσταση των 

μισθών και συντάξεων στα επίπεδα του 2009, καθώς και την επαναφορά του 13° και 14ου μισθού 

και σύνταξης. 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕ ΤΗΝ Ε.Α.Κ.Π.  

ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 
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