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ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ
ΚΟΙΝΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΓΩΝΑ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΑΓΡΟΤΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι σχεδιαζόμενες αλλαγές στο Ασφαλιστικό μάς αφορούν όλες και όλους.
Μετά τις αλλαγές στα όρια συνταξιοδότησης (ν. 4335/2015) για όλους τους
ασφαλισμένους που δεν είχαν συμπληρώσει μέχρι και την 18η Αυγούστου 2015 τα
όρια ηλικίας ή το χρόνο ασφάλισης, το σχέδιο της Κυβέρνησης έρχεται να
αλλάξει πλήρως προς το χειρότερο και τον τρόπο υπολογισμού της
σύνταξης.
Όσο αυξάνει ο μισθός κατά την εργασιακή περίοδο και όσο περισσότερα έτη
παραμένει κάποιος στην εργασία, τόσο μικρότερο είναι το ποσοστό αναπλήρωσης.
Και, τελικά, τόσο μικρότερη ποσοστιαία η σύνταξη.
Με βάση το κυβερνητικό σχέδιο για την ασφαλιστική «μεταρρύθμιση», η
σύνταξη δεν θα αυξάνει αναλογικά προς τα έτη ασφάλισης, οι εισφορές που
καταβάλλονται δηλαδή δεν θα είναι ανταποδοτικές για τα έτη εργασίας μετά τα 25
και για μηνιαίο εισόδημα πάνω από 800 ευρώ. Ουσιαστικά, εισάγει αντικίνητρα για
την ασφάλιση και την συνεισφορά στο σύστημα με υγιείς πόρους από την εργασία.
Ή με άλλα λόγια, καθιερώνει κίνητρα για εισφοροδιαφυγή και
«μαύρη»-ανασφάλιστη εργασία, ενώ καταδικάζει τους σημερινούς νέους
εργαζόμενους να πληρώνουν δεκαετίες υψηλών εισφορών χωρίς καμία
ανταπόδοση.
Όταν έρθει η ώρα της απόδοσης (σύνταξη), οι ποσοστιαίες αποδοχές των
δικαιούχων βαίνουν μειούμενες για εισφορές που καταβλήθηκαν πολλά έτη και είναι
μεγάλου ύψους. Δηλαδή, με το κυβερνητικό σχέδιο τιμωρούνται οι ασφαλισμένοι
που είχαν σταθερή -στο χρόνο- απασχόληση και, παράλληλα, πλήρωναν εισφορές
επί ολόκληρου του (μεικτού) μισθού, όπως είμαστε εμείς οι τραπεζοϋπάλληλοι.
Αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές και μειώνει την ανταπόδοση αυτών των εισφορών
στην τελική σύνταξη, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να χρηματοδοτήσει τις

χαμηλές συντάξεις. Επιχειρείται δηλαδή με το εν λόγω σχέδιο, τη μείωση κατά 1,8
δις της κρατικής δαπάνης προς την κοινωνική ασφάλιση να την πληρώσουμε
σχεδόν αποκλειστικά εμείς οι ασφαλισμένοι -και όχι το Κράτος ή οι
εργοδότες- μέσα από ένα παράλληλο φορο-ασφαλιστικό σύστημα.
Ο υπολογισμός των συντάξιμων αποδοχών με βάση το σύνολο των ετών
ασφάλισης και η εφαρμογή μειωμένων συντελεστών αναπλήρωσης οδηγεί
σε σημαντικότατες περαιτέρω μειώσεις των συντάξεων (πέραν των
μνημονιακών «κουρεμάτων»), ώστε όλες τελικά να τείνουν σε κοινωνικό
επίδομα.
Όσον αφορά στην Επικούρηση, εντάσσει όλους τους μισθωτούς στο ΕΤΕΑ
(Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), αυξάνει τις εισφορές, μειώνει το ποσοστό
υπολογισμού και θέτει ρήτρα βιωσιμότητας (ρήτρα μηδενικού ελλείμματος)!
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ
ΠΑΡΑΓΕΙ ΜΟΝΟ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Η ενότητα, η αγωνιστικότητα και η μαζικότητα αποτελούν μονόδρομο για
εμάς τους εργαζόμενους. Δεν πρέπει να περάσουν οι κυβερνητικοί
σχεδιασμοί που εξαθλιώνουν την κοινωνία, διαλύουν τον πρωτογενή τομέα
και συρρικνώνουν την οικονομία.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 4ΗΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε.
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ ΣΤΙΣ 11:00 ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ
ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Τ.Ο.Ε. (ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 9 ΚΑΙ ΣΙΝΑ)
ΣΤΙΣ 10:30 ΤΟ ΠΡΩΙ
ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ.

Για το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.

