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Όχι στη μετατροπή της επικουρικής ασφάλισης σε επενδυτικό προϊόν 

Η νέα κυβερνητική επίθεση με το νομοσχέδιο για την επικουρική, που έχει ήδη τεθεί στη 

δημόσια διαβούλευση, προχωρά ουσιαστικά στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης, 

ρίχνοντας τις επικουρικές συντάξεις στη δίνη του χρηματιστηριακού τζόγου.  Παράλληλα με 

τους υπόλοιπους εργαζόμενους στρέφεται ενάντια και στους μισθωτούς και 

αυταπασχολούμενους μηχανικούς που έχουν ήδη υποστεί τεράστιες περικοπές στις συντάξεις 

με τα μνημόνια και τα προηγούμενα αντιασφαλιστικά νομοσχέδια.  

Αποτελεί συνέχεια της επίθεσης σε μισθούς, ωράρια και συλλογικές συμβάσεις, της πλήρους 

ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων που διασφαλίζει το καθεστώς εργασίας με το 

μπλοκάκι.  

Με τον «ατομικό ασφαλιστικό κουμπαρά» και τη λογική της «κεφαλαιοποίησης», η επικουρική 

σύνταξη, από δικαίωμα μετατρέπεται οριστικά σε «ατομική υπόθεση», οι ασφαλισμένοι γίνονται 

«επενδυτές» με «συντηρητική», «ενδιάμεση ή επιθετική» επιλογή τζογαρίσματος με στόχο τη 

διασφάλιση μεγαλύτερων αποδόσεων. Ωστόσο οι επενδύσεις πάντα έχουν το «ρίσκο» τους όπως 

δείχνουν τα παραδείγματα της Ασπίς στην Ελλάδα, του μεγαθηρίου της ENRON στις ΗΠΑ, όπου 

σε μια μέρα χάνονται οι «οικονομίες μιας ζωής». Το αποδεικνύει περίτρανα η πικρή πείρα της 

απώλειας σχεδόν 1 δισ Ευρώ από τα αποθεματικά μας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ στη «μαύρη τρύπα» 

της «επένδυσης» στην τράπεζα Αττικής, με τη διαχρονική ευθύνη των ηγεσιών στο ΤΕΕ από ΝΔ 

–ΣΥΡΙΖΑ –ΚΙΝΑΛ.  

Στο σχεδιαζόμενο «Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης» (ΤΕΚΑ) από 1/1/2022 

εντάσσονται υποχρεωτικά οι νέοι μισθωτοί και αυταπασχολούμενοι, ενώ έχουν δυνατότητα 

προαιρετικής ένταξης, από 1/1/2023, οι ασφαλισμένοι κάτω των 35 ετών. Το ΤΕΚΑ θα δώσει 

συντάξεις μόνο μετά από 40 χρόνια, καθώς δε θα δίνεται σύνταξη πριν τα 67 χρόνια ή τα 62 

με 40 χρόνια ασφάλισης. Μετατρέπουν τις εισφορές των νέων σε εργαλείο της καπιταλιστικής 

ανάπτυξης και κερδοφορίας, για δωρεάν χρηματοδότηση των ομίλων.  

Η επικουρική σύνταξη θα υπολογίζεται με βάση τις ατομικές εισφορές (εργοδότη και 

ασφαλισμένου) όλου του ασφαλιστικού βίου όπως θα έχουν διαμορφωθεί μετά την επένδυσή 

τους ως χρηματοπιστωτικό «προϊόν» και θα αποτελέσουν τον «ατομικό λογαριασμό» βάσει του 

οποίου θα υπολογιστεί η σύνταξη. Ο υπολογισμός της σύνταξης βασίζεται σχεδόν στις ίδιες 

τεχνικές παραμέτρους που προβλέπει ο Ν. 4052/12 του Κουτρουμάνη που εφαρμόζεται και 

σήμερα με τον Ν. 4387/16 του Κατρούγκαλου για τις επικουρικές συντάξεις για όσους 

πρωτοασφαλίστηκαν από 1/1/2014 και εφεξής. Δηλαδή και σήμερα έχουμε αμιγώς 

κεφαλαιοποιητικό σύστημα (ατομικό κουμπαρά) για χιλιάδες  ασφαλισμένους, αλλά το νέο που 

εφαρμόζεται είναι ο θεσμοθετημένος πλέον τζόγος των αποθεματικών. 

Η κυβέρνηση επιχειρεί να εξαπατήσει τους σημερινούς συνταξιούχους και όσους είναι πάνω 

από 35 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν από 1/1/2022, λέγοντας ότι «δε θίγονται τα 

δικαιώματά τους». Όπως εκτιμά η μελέτη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής που συνοδεύει το 

σχέδιο νόμου η διακοπή είσπραξης νέων εισφορών από σημερινούς εργαζόμενους που 

«χρηματοδοτούν» τις σημερινές συντάξεις, θα δημιουργήσει κενό χρηματοδότησης που θα 

επιφέρει μείωση των επικουρικών συντάξεων ακόμα και οριστική κατάργησή τους. Οι 

επικουρικές συντάξεις διέπονται από τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος και δεν επιτρέπεται να 

επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προφανώς θα χρησιμοποιηθούν τα 8 δισ 

αποθεματικό του ΕΤΕΑΕΠ (σημερινού επικουρικού ταμείου) ωστόσο το «χρηματοδοτικό κενό»,  

ανάλογα με τις παραδοχές, εκτιμάται από τα 48 έως τα 78 δισ. Ευρώ που θα κληθούν να το 

χρηματοδοτήσουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι ως φορολογούμενοι. 



Ο νόμος -λαιμητόμος Κατρούγκαλου επέβαλε την πλήρη ανταποδοτικότητα που η ΝΔ 

ολοκληρώνει με την «κεφαλαιοποίηση» των εισφορών 

Από το 1992 μέχρι σήμερα κάθε αστική κυβέρνηση πρόσθεσε τη δική της «πέτρα στο μνήμα» 

της κοινωνικής ασφάλισης. Η μετατροπή της ασφάλισης σε ατομική υπόθεση στηρίζεται στους 

νόμους των προηγούμενων κυβερνήσεων, όπως το νόμο -λαιμητόμο Κατρούγκαλου του ΣΥΡΙΖΑ 

που θεμελίωσε το νέο τοπίο στην ασφάλιση, όπου η συμμετοχή του κράτους και της εργοδοσίας 

περιορίζεται δραστικά, ανοίγοντας το δρόμο στους ομίλους ιδιωτικής ασφάλισης. Ο νόμος 

αυτός παρέμεινε αλώβητος επί ΝΔ, καθώς ολόκληρη η αρχιτεκτονική του όχι μόνο διατηρήθηκε 

αλλά πλαισιώθηκε με τις νέες διατάξεις του νόμου Βρούτση.Ο κοινός στρατηγικός στόχος ΝΔ 

και ΣΥΡΙΖΑ είναι το οριστικό τσάκισμα του δικαιώματος της κοινωνικής ασφάλισης και η 

ολοκλήρωση της μετατροπής της σε «επενδυτικό προϊόν» -εμπόρευμα. 

Η ηγεσία του ΤΕΕ, με ευθύνη ΝΔ-ΚΙΝΑΛ-ΣΥΡΙΖΑ, αφήνει μέχρι και σήμερα στο απυρόβλητο το 

πλαίσιο της ανταποδοτικότητας και του τζόγου των αποθεματικών. Έχουν ξεχάσει την 

κατακόρυφη αύξηση των κατώτατων ασφαλιστικών εισφορών και τις συντάξεις που έγιναν 

«επιδόματα πτωχοκομείου». Μόνο διεκδίκησαν νέο Επαγγελματικό Ταμείο με τις εισφορές για 

την επικουρική και το εφάπαξ, προκειμένου να επιδωθούν ξανά στα γνώριμα «παιχνίδια» με την 

Τράπεζα Αττικής 

Ο αγώνας συνεχίζεται μέχρι την οριστική ανατροπή της αντιλαϊκής πολιτικής 

Οργανώνουμε αποφασιστικά τις κινητοποιήσεις μας, σημαδεύουμε στην καρδιά του 

προβλήματος που έχει τίτλο «ανταποδοτικότητα και κεφαλαιοποίηση της ασφάλισης». 

Να μην περάσει η σιγή νεκροταφείου που θέλουν να επιβάλουν επιχειρηματικοί όμιλοι, 

κυβέρνηση και εργοδοτικός-κυβερνητικός συνδικαλισμός.  

Η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και οι ηγεσίες των επιστημονικών φορεων έχουν συμφωνήσει με την 

ανταποδοτικότητα και τον τζόγο των εισφορών, αποτελούν συμμάχους της εκάστοτε 

κυβέρνησης. 

Η Ελλάδα 2.0 της ΝΔ όσο και η Ελλάδα+ του ΣΥΡΙΖΑ, , που δυσκολεύεται κανείς να εντοπίσει τις 

διαφορές τους... όσο «πράσινη» και «ψηφιακή» κι αν είναι δε χωράει τις σύγχρονες ανάγκες μας, 

δε μπορεί να απαλλαχτεί απ’ το φαύλο κύκλο της κρίσης. 

Όχι μόνο δεν περιλαμβάνει ανάκτηση των απωλειών της προηγούμενης κρίσης και των 

μνημονίων για τον εργαζόμενο λαό, αλλά προϋποθέτει νέα κλιμάκωση της αντιλαϊκής επίθεσης 

με δεσμεύσεις προς το Ταμείο Ανάκαμψης και πρωτογενή ματωμένα πλεονάσματα. 

Μονόδρομος η πάλη όλων των εργαζόμενων και των συνταξιούχων απέναντι και στη νέα 

επίθεση με μέτωπο στη στρατηγική κυβέρνησης –ΕΕ –επιχειρηματικών ομίλων που θέλουν την 

ασφάλιση «αναπτυξιακό εργαλείο», ένα ακόμα όχημα συγκέντρωσης του κλεμμένου μόχθου 

τους για να χρηματοδοτήσει τις κερδοφόρες «πράσινες» κα ψηφιακές επενδύσεις. 

Ζητάμε  

 Απόσυρση του νομοσχεδίου για την επικουρική ασφάλιση 

 Κατάργηση των νόμων Βρούτση -Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών 

νόμων ΝΔ – ΚΙΝΑΛ – ΣΥΡΙΖΑ 

 Πλήρη  αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις – παροχές – αποθεματικά  

 Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος 

πληρωμής με ΔΠΥ 

 Ανατροπή της πολιτικής για την ανταποδοτικότητα στην Κοινωνική Ασφάλιση! 

 Αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των 

σύγχρονων αναγκών μας.  

 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια με κατάργηση των εισφορών στον κλάδο 

Υγείας. 


