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Η Κυβέρνηση και η Τρόικα µετά το σφαγιασµό των ασφαλιστικών δικαιωµάτων 

που ψήφισαν στη Βουλή και αφορούν όλους τους εργαζόµενους και τους 

συνταξιούχους, συγκεκριµενοποιεί και εξειδικεύει τις αντιλαϊκές επιλογές της για το 

∆ηµόσιο. 

Με το νοµοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, αλλά και µε τις ρυθµίσεις που ήδη 

ψηφίστηκαν, καταργείται το σύνολο των δικαιωµάτων και για τους εργαζόµενους στο 

∆ηµόσιο. 

Η Κυβέρνηση, µπροστά στο στόχο της να περάσει τα αντιασφαλιστικά µέτρα 

περιφρονεί το Σύνταγµα και τις ∆.Σ.Ε., αλλά και τις σχετικές γνωµοδοτήσεις του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και της Επιστηµονικής Επιτροπής της Βουλής, που έχουν κρίνει 

τις σχετικές διατάξεις αντισυνταγµατικές. 

Έτσι µετά την κατακόρυφη µείωση του εισοδήµατός µας µε την κατάργηση του 

13
ου

 και 14
ου

 µισθού, µετά τα νέα φορολογικά βάρη, µε πρόσχηµα την κρίση καταργεί 

το σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης και από κοινωνικό και αλληλεγγύης το µετατρέπει 

σε κεφαλαιοποιητικό και ανταποδοτικό. Αντί να επιστρέψει τα κλεµµένα αποθεµατικά 

στα Ταµεία, να χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή και να διασφαλίσει νέους πόρους τα 

οδηγεί  σε διάλυση. 

Οι προεκλογικές δεσµεύσεις ότι δεν θα µειώσει τις συντάξεις, δεν θα αυξήσει τις 

εισφορές και δεν θα αυξήσει τα όρια ηλικίας όχι µόνο δεν υλοποιούνται αλλά γίνονται 

τα ακριβώς αντίθετα. 

Με τις επιλογές της Κυβέρνησης : 

Μειώνονται δραµατικά οι συντάξεις µέσα από τη µείωση του ποσοστού 

αναπλήρωσης, του υπολογισµού των συντάξιµων αποδοχών όχι µε βάση τον τελευταίο 

µισθό ή της πενταετίας που ισχύει σήµερα, αλλά µε βάση όλο τον εργάσιµο βίο και την 

επαναφορά του ΛΑΦΚΑ. 

Περιορίζεται και προοπτικά καταργείται η συµµετοχή του Κράτους στην 

Κοινωνική Ασφάλιση. 

Καταργείται η 13
η
 και 14

η
 σύνταξη. 

Αυξάνονται τα χρόνια εργασίας από 35 σε 40. 

Αυξάνονται τα όρια ηλικίας ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τις µητέρες ανηλίκων οι 

οποίες επιβαρύνονται ακόµη και µε 15 χρόνια παραµονής στην υπηρεσία. 
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Η επικουρική ασφάλιση και ιδιαίτερα στο ∆ηµόσιο οδηγείται σε 

διάλυση αφού εξαιτίας της κλοπής των αποθεµατικών, του χρηµατιστηρίου, του 

παγώµατος των προσλήψεων, των ιδιωτικοποιήσεων και των ελαστικών εργασιακών 

σχέσεων, κανένα Ταµείο δεν θα είναι βιώσιµο και το Κράτος δεν θα καλύπτει τα 

ελλείµµατα. Με τις επιλογές αυτές το Τ.Π.∆.Υ., το Μ.Τ.Π.Υ. που ήδη παρουσιάζουν 

µεγάλα ελλείµµατα αλλά και το Τ.Ε.Α.∆.Υ. οδηγούνται σε διάλυση και οι εισφορές που 

έχουµε καταβάλλει για 30 και 35 χρόνια είναι στον αέρα. 

Από 1/1/2011 εντάσσονται οι νεοπροσλαµβανόµενοι του ∆ηµοσίου στο ΙΚΑ. 

Οι επιπτώσεις από τις αντιασφαλιστικές επιλογές της Κυβέρνησης θα είναι 

δραµατικές για ΟΛΟΥΣ. Για τους ήδη συνταξιούχους, γι’ αυτούς που έχουν 

θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα και πολύ περισσότερο για τους νέους. 

 Για τους συνταξιούχους και όσους έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα 

που θα δουν τα πενιχρά εισοδήµατά τους να µειώνονται ακόµη περισσότερο. µέσα από 

την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ. µε την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης, µε το 

πάγωµα και την µείωση των επικουρικών συντάξεων. 

Για όλους εµάς τους εργαζόµενους που θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι 

συντάξεις µας θα µειωθούν δραµατικά και θα γίνουν προνοιακά επιδόµατα. 

Οι επιπτώσεις θα είναι δραµατικές ιδιαίτερα για τους νέους, οι οποίοι πλέον δεν θα 

έχουν κανένα δικαίωµα. 

Η Κυβέρνηση για ευνόητους λόγους επέλεξε να ψηφίσει τις αντιασφαλιστικές και 

αντεργατικές επιλογές της µέσα στο καλοκαίρι. 

Στις 8 Ιουλίου ψήφισε τις γενικές αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις, στις 15 Ιουλίου την 

εξειδίκευση για το ∆ηµόσιο. 

Η Α.∆.Ε.∆.Υ. αποφάσισε να συνεχίσει τις κινητοποιήσεις για την ανατροπή των 

αντιασφαλιστικών και αντιλαϊκών επιλογών. 

Στα πλαίσια αυτά και µε δεδοµένο ότι εξαιτίας της περιόδου η πλειοψηφία των 

εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο βρίσκεται εκτός παραγωγικής διαδικασίας (εκπαιδευτικοί – 

άδειες κλπ) αποφάσισε την κήρυξη  πανελλαδικής στάσης εργασίας την Πέµπτη 15 

Ιουλίου 2010 από 11.00 πµ µέχρι τη λήξη του ωραρίου και µαζικό διάβηµα 

διαµαρτυρίας στη Βουλή στις 12 το µεσηµέρι που θα ψηφίζεται το νοµοσχέδιο. 

Τη συνέχιση παραπέρα του αγώνα µε συγκέντρωση και πορεία στη ∆.Ε.Θ. και την  

κήρυξη και νέας απεργιακής κινητοποίησης. 
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