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ΑΠΕΡΓΙΑ! 
ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ 

ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ!! 

Όλοι μαζί να δώσουμε τη μάχη για την 

ανατροπή των αντιασφαλιστικών σχεδίων 

κυβέρνησης – ΕΕ – ΔΝΤ 

 

Όλοι και Όλες στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις! 

 



ΝΑ ΜΗ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ!! 

 

Στην τελική ευθεία ψήφισης του αντιασφαλιστικού  εκτρώματος μπαίνει η κυβέρνηση 

ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Μετά την ψήφιση (Αύγουστο)  αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή 62- 

με 40 χρόνια δουλειάς, της αύξησης των εισφορών υγείας στους ήδη συνταξιούχους, καθώς 

και τις περικοπές κατά 1,8 δις από τον προϋπολογισμό, προτείνεται  επιπλέον να 

εφαρμοστούν από το 2016:  

 Κατάργηση όλων των Εθνικών Συστημάτων (ασφάλισης, πρόνοιας-υγείας) και 

ενοποίησή τους σε ένα φορέα με κορμό το ΙΚΑ . Στο όνομα της εφαρμογής ενιαίων 

κανόνων για όλους τους ασφαλισμένους δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, επιχειρείται η 

εξίσωση-ισοπέδωση όλων των παροχών σε χαμηλότερα επίπεδα (παροχές υγείας, 

εφάπαξ). 

 Μεγάλες μειώσεις στις κύριες συντάξεις, τόσο των νέων όσο και των ήδη 

συνταξιούχων, αφού αυτές επαναϋπολογίζονται. Οι νέες συντάξεις θα υπολογίζονται ως 

άθροισμα της εθνικής σύνταξης, των 288-384 ευρώ (αρχικά) και της ανταποδοτικής 

σύνταξης, που θα προέρχεται από τις ασφαλιστικές εισφορές. Αυτή όμως θα υπολογίζεται 

πλέον, με μειωμένο ποσοστό αναπλήρωσης, ενός μειωμένου συντάξιμου μισθού, αφού 

αυτός θα προκύπτει από το σύνολο του ασφαλιστικού βίου. Αυτό σημαίνει μειώσεις πάνω 

από 25% σε εργαζόμενους που έχουν ασφαλιστικό βίο 30 – 33 χρόνια και ψίχουλα για τη 

νέα γενιά των ανέργων και ελαστικά εργαζόμενων. Μέρος της μείωσης των σημερινών 

συντάξεων, θα δίνεται στους ήδη συνταξιούχους ως προσωπική διαφορά, μέχρι το 2018. 

 Δραστικές μειώσεις μέχρι και σταδιακή εξαφάνιση των επικουρικών συντάξεων, 

αφού θα εξαρτάται η παροχή τους από τα δημογραφικά δεδομένα (όσο περισσότεροι 

δικαιούχοι, τόσο μικρότερο το ποσό), τη μετονομασμένη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και 

θα υπολογίζεται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% των συντάξιμων αποδοχών για κάθε 

χρόνο ασφάλισης. Αυτό σημαίνει ότι για να φτάσει κάποιος το προηγούμενο ποσοστό 

αναπλήρωσης που ήταν 20%, δεδομένου ότι ο συντάξιμος μισθός είναι χαμηλότερος, 

πρέπει να δουλεύει πάνω από 45 χρόνια! Ταυτόχρονα, αυξάνεται το ποσό της μηνιαίας 

εισφοράς για την επικουρική ασφάλιση κατά 0,5 για τους ασφαλισμένους.  

 Χαμηλότερα εισοδηματικά κριτήρια για το ΕΚΑΣ, με αποτέλεσμα να το χάνουν αρχικά( 

για το 2016) 70.000 δικαιούχοι, μέχρι την οριστική του κατάργηση το 2019. 

 Αυξήσεις σε τρεις δόσεις στις εισφορές των αγροτών που θα πάνε από το 7% στο 20%, 

μέχρι το 2019 και υπολογισμός εισφορών επί του εισοδήματος για τους ελεύθερους 

επαγγελματίες. 

Πρόκειται για μια αντεργατική αναδιάρθρωση, που τσακίζει όλους τους εν ενεργεία 

ασφαλισμένους, τους ήδη συνταξιούχους, μικρομεσαίους, αγρότες, τους ανέργους, τους 

ελαστικά εργαζόμενους, τη νεολαία.   

Στη μεγαλειώδη απεργιακή κινητοποίηση της 4ης Φεβρουαρίου οι εργαζόμενοι του Δημοσίου μαζί 

με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες, τους 

επιστήμονες, τους μικρομεσαίους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, εκφράσαμε την αντίθεσή 

μας στις προτάσεις της Κυβέρνησης για το ασφαλιστικό, δείξαμε ότι με την ενότητα και τον 

παλλαϊκό ξεσηκωμό μπορούμε να νικήσουμε. 

 

Μπορούμε να αναγκάσουμε την Κυβέρνηση να αποσύρει το αντιασφαλιστικό της έκτρωμα! 

 

Όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις! 

 

 


