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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η Κυβέρνηση παρά τις αντιδράσεις των εργαζοµένων προχώρησε στην
κατάθεση του νέου αντιασφαλιστικού νοµοσχεδίου, το οποίο µάλιστα προωθείται µε
τη διαδικασία του επείγοντος στη Βουλή.
Πρόκειται για ένα νοµοσχέδιο οδοστρωτήρα που έχει ως στόχο να ισοπεδώσει
τα ασφαλιστικά δικαιώµατα που έχουν αποµείνει από τις αντιασφαλιστικές επιλογές
των νόµων Σιούφα και Ρέππα.
Ένα νοµοσχέδιο που παρά τη νέα επίθεση στα δικαιώµατα των εργαζοµένων
δεν διασφαλίζει βιωσιµότητα στα ασφαλιστικά ταµεία γιατί δεν αντιµετωπίζει τις
αιτίες των προβληµάτων της Κοινωνικής Ασφάλισης (κλοπή δεκάδων δις
αποθεµατικών, εισφοροδιαφυγή, εισφοροαπαλλαγή, ελαστικές εργασιακές σχέσεις
κλπ).
Με τις ρυθµίσεις και τις επιλογές του νοµοσχεδίου :
 Ενοποιούνται υποχρεωτικά τα Ταµεία Κύριας Ασφάλισης και
περιορίζονται οι παροχές προοπτικά προς τους ασφαλισµένους στο
χαµηλότερο επίπεδο.
 Ενοποιούνται τα Ταµεία Επικουρικής Σύνταξης και περιορίζονται οι
επικουρικές συντάξεις στο 20%.
 Αυξάνονται τα όρια ηλικίας για τις γυναίκες, τους νέους εργαζόµενους,
τους εργαζόµενους στα Β.Α.Ε. και ιδιαίτερα για τις µητέρες.
 Μειώνονται οι πρόωρες συντάξεις µε αποτέλεσµα να γίνονται
απαγορευτικές για τους ασφαλισµένους.
 Μεταφέρεται και πάλι το κόστος της Κοινωνικής Ασφάλισης στις
πλάτες των ασφαλισµένων.
Οι παραπάνω αντιασφαλιστικές επιλογές εάν περάσουν αλλάζουν τελείως τον
ασφαλιστικό χάρτη και τα δικαιώµατα όλων των ασφαλισµένων.
Θίγουν όλες τις κατηγορίες των εργαζοµένων, ανεξάρτητα από χρόνο
πρόσληψης και από φορέα ασφάλισης.
Θίγουν και τους εκπαιδευτικούς όπως και όλους τους εργαζόµενους στο
δηµόσιο– άλλες άµεσα και άλλες έµµεσα – αφού θα υπάρξει µε βάση τις νέες
ρυθµίσεις και νέος νόµος το επόµενο διάστηµα.
Τώρα είναι η ώρα που διαµορφώνονται από την Κυβέρνηση οι γενικοί όροι και
προϋποθέσεις για :
•

Τα νέα αυξηµένα όρια ηλικίας

•

Τα χαµηλά επίπεδα των συντάξεων

•

Τον περιορισµό της επικουρικής σύνταξης

•

Τις απαράδεκτες ρυθµίσεις για τις γυναίκες και τις µητέρες

Να αγωνιστούµε µε όλους τους εργαζόµενους για να µην περάσουν τα νέα
αντιασφαλιστικά µέτρα που άµεσα ή έµµεσα - σήµερα ή αύριο θα ισχύσουν για όλους
τους ασφαλισµένους.
Τώρα είναι η ώρα ενωµένοι, δυνατοί, αποφασισµένοι να απαντήσουµε στις
κυβερνητικές προκλήσεις.
Τώρα είναι η ώρα να αγωνιστούµε για να αποκρούσουµε τη νέα επίθεση στα
δικαιώµατά µας.
Τώρα που οι κυβερνητικές επιλογές πλήττουν σκληρά το σύνολο των
εργαζοµένων της χώρας µας, µπορούν και πρέπει να είναι πιο µαζικοί και πιο
αποτελεσµατικοί οι αγώνες µας.
Να απαιτήσουµε να έρθουν πίσω τα κλεµµένα, να χτυπηθεί η εισφοφοδιαφυγή,
να καταργηθούν οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις.
Τώρα είναι η ώρα που η Κυβέρνηση φτιάχνει το νέο αντιασφαλιστικό τοπίο !!!
Ας µην έχει κανείς ψευδαισθήσεις, ασφαλιστικές νησίδες, έστω και µε
περιορισµένα δικαιώµατα, δεν µπορούν και δεν θα αφήσουν να υπάρξουν.
Το διακύβευµα αφορά όλα «τα ιερά και τα όσια» των εργαζοµένων και η
απάντηση πρέπει να είναι ανάλογη. ∆εν έχουµε δικαίωµα να ηττηθούµε!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, µαζί µε τους εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα:
√ Στη στάση εργασίας και στα συλλαλητήρια, σ’ όλη τη χώρα, (στην
Αθήνα το συλλαλητήριο θα γίνει έξω από τη Βουλή, ώρα 13.00) την
Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008, από τις 12.00 ως τις 14.00 και από τις 14.00
ως τις 16.00, για τον πρωινό και απογευµατινό κύκλο, αντίστοιχα.
√ Στην 24ωρη πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2008.
Τα νέα αντιασφαλιστικά µέτρα δεν θα περάσουν.
∆ιεκδικούµε:
Πλήρη σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας, χωρίς όριο ηλικίας.
Κατάργηση του ισχύοντος αντιασφαλιστικού – αντισυνταξιοδοτικού
πλαισίου (νόµοι «Σιούφα, Ρέππα» κ.λ.π.) και ειδικότερα κατάργηση των
διαχωριστικών γραµµών σε ό,τι αφορά τα όρια ηλικίας και τις
ασφαλιστικές εισφορές για τους διορισθέντες πριν και µετά το 1983, πριν
και µετά το 1993, και επιστροφή όλων των οφειλόµενων στα ασφαλιστικά
ταµεία. Πάγωµα των δυσµενών ρυθµίσεων του ν. 3029/02, που µειώνουν
σταδιακά τις συντάξεις από 1/1/2008.

