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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

 

  Το τελευταίο διάστημα έχουν εμφανισθεί στο διαδίκτυο ενημερωτικά σημειώματα και σχόλια για 

διάφορα ασφαλιστικά θέματα. Προέρχονται από  δυνάμεις που έχουν συμβάλλει με τη στάση τους στην 

αποδοχή και το  πέρασμα της αντιλαϊκής πολιτικής. Ακόμη και σήμερα συγκαλύπτουν την ουσία της 

αντιλαϊκής πολιτικής και αναλώνονται στην ανάδειξη ορισμένων ζητημάτων, όπως η αναγνώριση μάχιμης 

5ετίας, στρατιωτικής θητείας, σπουδών. Επίσης, πολλές ενημερώσεις κυκλοφορούν και για τη νέα μείωση 

μισθών, από την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στο σύνολο των αποδοχών για τους 

ασφαλισμένους συναδέλφους πριν το 1993, που θα επέλθει από 1-1-2017, καθώς και για την ένταξη των 

νέων συναδέλφων στο Ι.Κ.Α. 

Όλες αυτές οι εξελίξεις, είναι  συστατικά στοιχεία της ίδιας πολιτικής. Για μια ακόμη φορά προσπαθούν 

να ρίξουν στάχτη στα μάτια των Πυροσβεστών. Η Ενωτική Αγωνιστική Κίνηση Πυροσβεστών σχετικά 

με τα παραπάνω επισημαίνει  ότι: 

 Για το νόμο Κατρούγκαλου (νόμος λαιμητόμος) , της κυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. 
Στις 17-5- 2016, η Ε.Α.Κ.Π. με μια αναλυτική ανακοίνωση ενημέρωσε όλους τους συναδέλφους για το 

περιεχόμενο των διατάξεων του αντιασφαλιστικού νόμου 4387/2016, που αφορούν τους πυροσβέστες 

αλλά και όλους τους εργαζόμενους (διάλυση κοινωνικής ασφάλισης, μειώσεις, περικοπές κ.λ.π.). Με 

μια ανάγνωση στη συγκεκριμένη ανακοίνωση, πέραν των νέων μεγάλων μειώσεων των συντάξεων και 

των εφάπαξ παροχών, φαίνεται ξεκάθαρα και ο απώτερος στόχος των αντιασφαλιστικών πολιτικών, που 

είναι αρχικά για τις επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ και προοπτικά και για τις κύριες συντάξεις,  

να μη γνωρίζει ο εργαζόμενος και να μην μπορεί να υπολογίσει ακριβώς, το περιεχόμενο της σύνταξης 

που θα πάρει (με πρόσθετο δεδομένο και τους λεγόμενους κόφτες δαπανών που θεσπίστηκαν στη 

συνέχεια). Με μια ματιά στον πίνακα υπολογισμού των κύριων ανταποδοτικών συντάξεων, φαίνεται 

ξεκάθαρα ότι οι συντάξεις που θα χορηγούνται μετατρέπονται σε επιδόματα φτώχιας και εξαθλίωσης, 

λόγω της απαλλαγής του κράτους και της μεγαλοεργοδοσίας από τη χρηματοδότηση. Οπότε, η όποια 

αναγνώριση συντάξιμων χρόνων θα αποφέρει ελάχιστο ή μηδαμινό οικονομικό αντίκρισμα, εάν 

τελικά κριθεί από τον εκάστοτε υπάλληλο, ότι συμφέρει να χρησιμοποιηθεί είτε για θεμελίωση 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, είτε για προσαύξηση της σύνταξης.  
Επίσης, μεταξύ άλλων είχαμε αναφέρει και την από 1-7-2016 υπαγωγή των πυροσβεστών, 

στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, όπως και όλων των εργαζομένων, στο ασφαλιστικό – 

συνταξιοδοτικό καθεστώς του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.). Εξαιρούνται οι 

δικαιούχοι πολεμικών συντάξεων, ειδικών περιπτώσεων συντάξεων αναπηρίας, συντάξεων λόγω 

ανικανότητας εξαιτίας της υπηρεσίας, συντάξεων εθνικής αντίστασης και προσωπικών συντάξεων.  

 Ιδιαίτερα για την αναγνώριση με εξαγορά, της μάχιμης πενταετίας 
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο (4387/2016 άρθρο 15), για την αναγνώριση των πλασματικών χρόνων 

ασφάλισης προβλέπεται καταβολή από τον ασφαλισμένο για κάθε μήνα αναγνωριζόμενου χρόνου, 

εισφοράς 20% (ποσοστό ασφαλισμένου και εργοδότη), στον τρέχοντα μηνιαίο ασφαλιστέο μισθό. 

Το ποσό καταβάλλεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται και μπορεί να 

καταβληθεί εφάπαξ, οπότε παρέχεται έκπτωση 2% κατ έτος (σύμφωνα με τροποποίηση που επήλθε 

μεταγενέστερα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 τον νόμου 4425/2016) . 

Συμπερασματικά, η μάχιμη 5ετία σύμφωνα με την ισχύουσα μέχρι στιγμής νομοθεσία, δεν 

χαρακτηρίζεται ως πλασματική υπηρεσία και κατά συνέπεια δεν αλλάζει κάτι σε ότι αφορά την εξαγορά 

της. Ανάλογη εφαρμογή θα έπρεπε κατά την άποψή μας, να ισχύσει και για τη στρατιωτική θητεία.  

Δεν δίνουμε όμως καμία εμπιστοσύνη στη σημερινή κυβέρνηση, ότι δεν θα τροποποιήσει το 

υφιστάμενο καθεστώς ή ότι δεν θα επιχειρήσει με διάφορες νομοθετικές αλχημείες, να αυξήσει τα ποσά 

της εξαγοράς. 
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 Για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, στους πριν το 1993 ασφαλισμένους συναδέλφους 
Με ανακοίνωση στις 16-11-2012, η Ε.Α.Κ.Π. ενημέρωσε για τις επιπτώσεις του εφαρμοστικού νόμου 

4093/2012, όπου στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ προβλεπόταν η 

αύξηση του ανώτατου ορίου των ασφαλιστέων αποδοχών για τους υπαχθέντες στην ασφάλιση μέχρι 

31–12–1992 και εξομοιωνόταν με το όριο των ασφαλισμένων από 1–1–1993, επιφέροντας νέες 

μειώσεις στους μισθούς των υπαλλήλων που υπάγονται στη συγκεκριμένη κατηγορία, εξαιτίας της 

επέκτασης των ασφαλιστικών κρατήσεων (κράτηση για σύνταξη, για υγειονομική περίθαλψη, για 

επικουρικά ταμεία), στο σύνολο των επιδομάτων των αποδοχών τους. Πέραν των ρυθμίσεων που 

θεσπίστηκαν με τον νόμο Κατρούγκαλου, η κυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α. - ΑΝ.ΕΛ. υλοποιεί μια ακόμα 

νομοθετική ρύθμιση των μνημονιακών - αντιασφαλιστικών πολιτικών των κυβερνήσεων Ν.Δ. - 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.  

 

 Για την ένταξη των νέων συναδέλφων στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. 
Με ανακοίνωση στις 4-8-2010 η Ε.Α.Κ.Π. ενημέρωσε για τις επιπτώσεις του αντιασφαλιστικού νόμου 

3865/2010 (νόμος Λοβέρδου – Κουτρουμάνη), όπου με το άρθρο 2 ορίστηκε ότι οι υπάλληλοι που 

προσλαμβάνονται για πρώτη φορά από 1-1-2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον 

κλάδο κύριας σύνταξης του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. Θεσπίστηκε επίσης ότι οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι 

ασφαλίζονται για ασθένεια, επικουρική σύνταξη και εφάπαξ βοήθημα, στους οικείους φορείς στους 

οποίους υπάγονται όσοι από τους υπαλλήλους έχουν καταταγεί από 1-1-1993 και μετά.  

Παρόλα αυτά με τη σύσταση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), δεν θα υπάρξει 

καμιά ουσιαστική διάκριση παλιών και νέων ασφαλισμένων και θα εξισωθούν όλοι προς τα κάτω σε 

όλες τις περιπτώσεις (προϋποθέσεις – κριτήρια, εισφορές, εξαγορά ετών κ.λ.π.).  

 

  Με εγκυκλίους, αλλά και με νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, θα ρυθμιστούν από την κυβέρνηση τα 

γενικότερα ζητήματα και θα αναλυθούν οι διατάξεις που καταργούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν 

κρατική κοινωνική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονομική περίθαλψη.  

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

  Η συνδικαλιστική δράση της Ε.Α.Κ.Π. δεν περιορίζεται μόνο σε ενημερωτικά σημειώματα και 

αναλύσεις, σχετικά με τις τεράστιες μειώσεις και περικοπές σε εισοδήματα, παροχές και δικαιώματα. 

  Άλλωστε οι πιο κατάλληλοι να μας αναλύσουν τα αποτελέσματα των αντιασφαλιστικών πολιτικών, 

είναι οι συνταξιούχοι συνάδελφοί μας που βλέπουν κάθε μήνα νέες απανωτές περικοπές στις 

συντάξεις τους. Για την ανατροπή αυτών των αντεργατικών – αντιλαϊκών πολιτικών, συμμετείχαν 

δυναμικά και στο μεγάλο συλλαλητήριο στις 15 Δεκέμβρη στην Αθήνα.  

 

  Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι μόνο με τον αγώνα μας, θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά 

μας, για να καλύψουμε τις ανάγκες μας και να καλυτερέψουμε τη ζωή μας. Στην αντίθετη κατεύθυνση 

κινούνται όλοι οι συνδικαλιστικοί φορείς στο χώρο μας (το προεδρείο της Ομοσπονδίας, οι διασπαστικές 

Ενώσεις Αξιωματικών Ε.Α.Π.Σ. και Ε.Π.Α.Υ.Π.Σ., οι υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις και το 

σύνολο σχεδόν των πρωτοβάθμιων ενώσεων). Με τη στάση τους και με τη συνειδητή αγωνιστική τους 

αδράνεια, έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην επιβολή των πολιτικών που στοχεύουν να 

καταργήσουν ότι εργασιακό δικαίωμα έχει απομείνει.  

 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

 

  Παρακαταθήκη για όλους μας πρέπει να αποτελέσουν οι αγώνες του λαού μας, για την ανατροπή 

της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτός πρέπει να είναι ο ρόλος του συνδικαλισμού και στον δικό μας 

εργασιακό χώρο και σε αυτή την κατεύθυνση θα συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις η Ε.Α.Κ.Π.  
 

Για την Ε.Α.Κ.Π. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία 

 

 

Όλες οι ενημερωτικές ανακοινώσεις της Ε.Α.Κ.Π. για ασφαλιστικά και οικονομικά θέματα όπως και για το 

σύνολο των εργασιακών ζητημάτων που ενδιαφέρουν τους πυροσβέστες, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 

παράταξης και βρίσκονται στην ενότητα «Δείτε όλες τις ανακοινώσεις», με ημερολογιακή - χρονολογική σειρά. 
 

 


