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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΩΘΕΙ Η 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

  Το ασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. επιχειρεί να καταργήσει τα 

περισσότερα ασφαλιστικά δικαιώματα όλων των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των νέων 

ανθρώπων και των οικογενειών τους, διαλύοντας πλήρως τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα της 

ασφάλισης, που είχε απομείνει. 
   

  Το σύνολο των αντιασφαλιστικών νόμων όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, αλλά και της 

σημερινής, προωθούν 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. 
 

Συγκεκριμένα το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει: 
 

 Νέες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, μέσω της εφαρμογής του επαναϋπολογισμού τους με 

το νέο σύστημα, μετά το 2018. Οι συγκεκριμένες μειώσεις προστίθενται  πάνω στις 11 

μειώσεις των συντάξεων που έφεραν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και των 2 επιπλέον που 

έφερε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. το καλοκαίρι, ανεβάζοντας το συνολικό 

ποσοστό των περικοπών σε 40% κατά την τελευταία πενταετία. 
 

 Με το διπολικό σύστημα της βασικής, αλλά και της ανταποδοτικής σύνταξης που θα 

προέρχεται από τις αποδοχές των εργαζομένων ολόκληρου του εργάσιμου βίου και όχι της 

τελευταίας πενταετίας όπως ισχύει σήμερα για τους περισσότερους εργαζόμενους, πέφτει το 

ποσοστό αναπλήρωσης κάτω από το 40% του τελευταίου μισθού για την πλειοψηφία των 

ασφαλισμένων, από το 70% περίπου που ισχύει σήμερα. Έτσι επέρχεται η πλήρης μετατροπή 

των συντάξεων σε επιδόματα φτώχειας και εξαθλίωσης, για τους περισσότερους 

συνταξιούχους της τάξης των 300, 400 και το πολύ μέχρι 800 ευρώ. 
 

 Αυξήσεις εισφορών στις επικουρικές συντάξεις, νέες μειώσεις στις εφάπαξ παροχές και 

μειώσεις ακόμα και στις ήδη πενιχρές αναπηρικές συντάξεις. 
 

 Κατάργηση των κατώτατων ορίων συνταξιοδότησης, ενώ αναμένεται και νέα αύξηση των 

ορίων ηλικίας, που θα καταργήσει οριστικά το δικαίωμα στη σύνταξη για την πλειοψηφία 

των νέων ανθρώπων και των μελλοντικών γενεών. 
 

  Παρόλα αυτά, για την υλοποίηση του συγκεκριμένου κυβερνητικού σχεδίου, μεσολαβεί και η 

συζήτηση και ο «διάλογος» με τους «θεσμούς» - δανειστές, οπότε το νομοσχέδιο που θα έρθει 

προς ψήφιση στη Βουλή θα είναι ακόμα χειρότερο, με βάση και τη μέχρι τώρα εμπειρία μας. 
 

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

κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, προς όλους τους εργαζόμενους.  
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ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ  

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
 

  Οι πυροσβέστες και όλοι οι ένστολοι πρέπει να αντιδράσουμε αποφασιστικά και να 

αγωνιστούμε στο πλευρό του εργατικού - λαϊκού κινήματος, για το δικαίωμά μας στη δημόσια - 

καθολική υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

όχι για επαγγελματική - αυτοδιαχειριζόμενη επικουρική ασφάλιση, όπως προωθούν οι 

Ομοσπονδίες και οι Ενώσεις των στρατιωτικών και των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ παράλληλα 

συμβιβάζονται και με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου Λοβέρδου. 
 

  Καλούμε τους συναδέλφους μας να δώσουν δυναμικό παρόν, σε όλες τις κινητοποιήσεις των 

αγωνιστικών - ταξικών δυνάμεων και της πρωτοβουλίας των αποστράτων για την υπεράσπιση 

της κοινωνικής ασφάλισης. 
 

  Οι αγώνες αυτοί θα ενταθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, με στόχο να εμποδίσουν τη 

συνέχιση της πολιτικής που ευθύνεται για τη συνεχή καρατόμηση των δικαιωμάτων μας και τη 

δύσκολη κατάσταση που έχουμε περιέλθει μαζί με όλους τους εργαζόμενους της χώρας. 
 

  Παράλληλα 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 

13ου  και 14ου μισθού και σύνταξης. 

 

 
                                

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 
 


