ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020
Τετάρτη, 05 Φεβρουαρίου 2020 00:00

ΠΟΠΟΚΠ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Αθήνα,5-2-2020

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

Τηλ- Fax: 2103313732

grammateia@popokp.gr

ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ
ΟΜΙΛΟΥΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΕΝΑ ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΤΟΥ ΦΛΕΒΑΡΗ

Καμία αναμονή, τώρα πρέπει να σημάνει ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!

Η κυβέρνηση της ΝΔ αμέσως μετά τις περικοπές που ψήφισε στον Κρατικό Προϋπολογισμό
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ύψους 220 εκ. ευρώ σε κύριες και επικουρικές συντάξεις για το 2020, όχι μόνο δεν
κατάργησε το νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016), όπως κάλπικα υπόσχονταν προεκλογικά,
αλλά με το νέο αντιασφαλιστικό νόμο που φέρνει στη Βουλή τον εφαρμόζει πλήρως και τον
θωρακίζει νομικά παραπέρα για να ενταφιάσει και τις δικαστικές διεκδικήσεις.

Με το νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρνηση συνεχίζοντας τις ανατροπές στην
Κοινωνική Ασφάλιση:

ü Ενσωματώνει όλες τις βασικές ρυθμίσεις όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.

ü Ενσωματώνει όλες τις μνημονιακές μειώσεις των συντάξεων κύριων και επικουρικών (ν.
3863/10 - 4024/11 - 4051/12 - 4093/12),
που μαζί με τις μειώσεις του ν. 4387/2016
μείωσαν τις συντάξεις από 20% έως 60%.

ü Συνεχίζει με τον διαχωρισμό της σύνταξης σε Εθνική και ανταποδοτική, που οδηγεί στην
παροχή μιας βασικής σύνταξης φτώχειας από το κράτος και στην απόσυρση της εγγύησής
του από την ανταποδοτική σύνταξη.

ü Το κράτος εγγυάται μόνο τα 384 ευρώ της «εθνικής σύνταξης» (για τουλάχιστον 20
χρόνια ασφάλισης και εισφορών)
από τη γενική φορολογία.
Τα υπόλοιπα, που είναι πληρωμένα με τον ιδρώτα και το αίμα, τις κρατήσεις μιας ζωής, θα
μπορούν να κόβονται, να «κουρεύονται» για τις τράπεζες, να παίζονται στη ρουλέτα του
χρηματιστηρίου και να χάνονται σε μια στιγμή, για να αυγαταίνουν τα κέρδη των
επιχειρηματικών ομίλων.

ü Διατηρούνται τα κατακρεουργημένα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του ν.
Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για όσους έχουν έως 30 χρόνια δουλειάς (9.000 ένσημα), για την
συντριπτική δηλαδή πλειοψηφία των ασφαλισμένων. Διατηρείται η
αλλαγή του τρόπου
υπολογισμού των συντάξεων που οδήγησε σε ποσοστά αναπλήρωσης κάτω από το 40% του
συντάξιμου μισθού, από 80% περίπου που ήταν την προηγούμενη δεκαετία και οδηγεί με
ακρίβεια στη μετατροπή των συντάξεων σε φιλοδώρημα, ανοίγοντας ταυτόχρονα το δρόμο
στην ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης.
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ü Διατηρούνται τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους, άντρες και γυναίκες (ή
62 με 40 χρόνια ασφάλισης!!!). Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για καμία κατηγορία
εργαζομένων. Στο στόχο μπαίνουν ξανά τα ΒΑΕ.

ü Σπρώχνονται εκτός του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος μεγάλες κατηγορίες νέων
εργαζομένων που δουλεύουν με τους όρους της ευελιξίας, των χαμηλών μισθών, της
εποχικότητας και κινητικότητας, χωρίς ΣΣΕ, ρίχνοντας από τώρα τις παραγωγικές ηλικίες
στα νύχια των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. Ποιος εργαζόμενος θα έχει 30 και 40
χρόνια εργασίας;

ü Συνεχίζεται ο υπολογισμός του συντάξιμου μισθού να αφορά το σύνολο των αποδοχών
όλου του εργάσιμου βίου και λογιστικά από το 2002 μέχρι την έξοδο από την εργασία, ενώ
πριν κι από το νόμο Κατρούγκαλου
ήταν η καλύτερη 5ετία της τελευταίας 10ετίας για
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και η τελευταία πενταετία για τους δημόσιους
υπαλλήλους (σταδιακά για τον μετά το 2007 χρόνο).

ü Παραμένει η κατάργηση της 13ης και της 14 ης σύνταξης.

ü Συνεχίζεται η κατάργηση των κατώτερων ορίων της σύνταξης.

ü Διατηρείται η αφαίρεση της μιας «εθνικής» σύνταξης από τους διπλοασφαλισμένους.

ü Σε εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επιδιώκεται το «θάψιμο»
των δικαστικών αξιώσεων
δεκάδων χιλιάδων συνταξιούχων που είχαν προσφύγει για τις περικοπές από το 2013 έως
σήμερα, που σύμφωνα με υπολογισμούς ξεπερνούν τα 26 δισ. ευρώ!

ü Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) ενσωματώνετ
αι στον ΕΦΚΑ κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πλήρη κατάργησή του
και την ολοκληρωτική λεηλασία των αποθεματικών του (7δις)
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.

ü Εφαρμόζονται πλήρως οι μειώσεις στις επικουρικές που έφτασαν το 50%, καθώς και στο
εφάπαξ, όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40% και η νοητή κεφαλαιοποίηση για
τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου ασφάλισης για τους ασφαλισμένους από 1-1-2014
και εντεύθεν . Καταργείται ο όποιος δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας της Ασφάλισης
είχε απομείνει. Συνεχίζεται η εναρμόνιση του ασφαλιστικού συστήματος με την στρατηγική
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κεφαλαίου, ώστε να απαλλαχτούν σταδιακά το κράτος και
οι μεγαλοεργοδότες από το λεγόμενο κόστος στην Κοινωνική Ασφάλιση,
ν
α μειωθεί το λεγόμενο μη μισθολογικό κόστος
και να προωθηθεί η δημιουργία των τριών πυλώνων
(σχέδιο Πινοσέτ) και το κεφαλαιοποιητικό σύστημα ξεκινώντας από τις επικουρικές
συντάξεις.

ü Διατηρεί τις απαράδεκτες ρυθμίσεις για τις αναπηρικές συντάξεις και τις περικοπές στο
οικογενειακό επίδομα.

ü «Απαγορεύει» τις αυξήσεις στις συντάξεις μέχρι και το 2023 και μετά οι όποιες αυξήσεις
θα δίνονται, δεν θα είναι πάνω από τον δείκτη τιμών καταναλωτή.

ü Διατηρείταιη ρήτρα βιωσιμότητας των Ταμείων, καταδικάζοντας για τα επόμενα 50
χρόνια στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους σημερινούς συνταξιούχους και τους σημερινούς
εργαζόμενους – αυριανούς συνταξιούχους.

ü Διατηρείται η διαχρονική λεηλασία στα Ασφαλιστικά Ταμεία (80 δις) και καμία πρόβλεψη
δεν υπάρχει για επιστροφή των κλεμμένων, που
έχουν γίνει τζάμπα επενδυτικό χρήμα
για τους τραπεζίτες, καράβια για τους εφοπλιστές κ.α.
Μόνο με το PSI το κούρεμα των Ταμείων του Σαμαρά – Βενιζέλου για την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κλάπηκαν 17,5 δις.

ü Βάζει πιο αποφασιστικά στο παιχνίδι τον ιδιωτικό Πυλώνα της Ασφάλισης, δηλαδή τις
Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες, προωθώντας το περίφημο μοντέλο των 3 πυλώνων
(Εθνική Σύνταξη, Επαγγελματικά Ταμεία, Ιδιωτική Ασφάλιση), χρόνιος πόθος του ΣΕΒ, του
ΟΟΣΑ και της Ε.Ε.
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Το σχέδιο της κυβέρνησης για οριστική διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης

δεν πρέπει να περάσει.

Δυναμώνουμε τη φωνή μας. Δυναμώνουμε τους αγώνες μας.

Να καταργηθούν όλοι οι αντιασφαλιστικοί νόμοι.

Διεκδικούμε:
- Να επιστραφούν όλα τα κλεμμένα - κουρεμένα αποθεματικά των Ταμείων με
ανακεφαλαιοποίησή τους.
- Να πληρώσουν το κράτος και επιχειρηματικοί όμιλοι. Καμία μείωση των ασφαλιστικών
εισφορών των επιχειρήσεων, που θα σημάνει νέα μείωση του μισθού του εργαζόμενου στο
τμήμα που πηγαίνει για τη σύνταξη και την Υγεία και απαλλαγή της μεγαλοεργοδοσίας.
- Πλήρη αποκατάσταση όλων των περικοπών, μαζί και της 13ης και 14ης σύνταξης.
- Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, στη βάση των σύγχρονων αναγκών της
εργατικής - λαϊκής οικογένειας και όχι με συνθήκες του προηγούμενου αιώνα, δουλειάς σε
άθλιες συνθήκες ως τα βαθιά γεράματα. Σύνταξη στο 80% του τελευταίου μισθού.
Κατώτερη κύρια σύνταξη 600 ευρώ, κατώτερο μισθό 751 ευρώ.
- Να αποδοθούν άμεσα χωρίς προαπαιτούμενα, όσα παράνομα και αυθαίρετα έχουν
παρακρατηθεί σε κύριες - επικουρικές συντάξεις.
- Άμεση καταβολή κύριων και επικουρικών συντάξεων σε όσους εκκρεμεί η καταβολή
τους. Εφάπαξ και επικουρικές να αποδίδονται ανεξάρτητα από την έκδοση της οριστικής
απόφασης της κύριας σύνταξης. Άμεση πρόσληψη προσωπικού στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
- Άμεση χρηματοδότηση του δημόσιου συστήματος υγείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό για κάλυψη όλων των αναγκών των δημόσιων δομών. Δωρεάν παροχή όλων
των ιατρικών και εξεταστικών επισκέψεων, της φαρμακευτικής και νοσοκομειακής αγωγής.
- Επαναλειτουργία όλων των δομών Υγείας που έκλεισαν και των μονάδων που
καταργήθηκαν. Άμεση πρόσληψη του αναγκαίου ιατρικού, παραϊατρικού και βοηθητικού
προσωπικού.
- Κατάργηση των κρατήσεων για την υγεία στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
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- Μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης στα 60 για τους άνδρες, στα 55 για τις
γυναίκες. Με 5 χρόνια λιγότερης δουλειάς για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Καμία αναμονή, τώρα πρέπει να σημάνει ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!

ΚΑΤΕΒΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΜΑΖΙ ΜΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ & ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΣΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 6 ΦΛΕΒΑΡΗ 2020
-

Στην Αθήνα, στα Προπύλαια, στις 6.30 μ.μ.
Στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, στις 6.30μ.μ.
Στο Περιστέρι, στην πλατεία Δημαρχείου, στις 6.30μ.μ.
Στην Καλλιθέα, στην Πλατεία Δαβάκη, στις 6.30μ.μ.
Στη Νέα Ιωνία, στην πλατεία Σημηριώτη, στις 6.30μ.μ.

Οι συγκεντρώσεις σε διάφορες πόλεις
- Θεσσαλονίκη: Στα Ανατολικά στο Πολιτιστικό Κέντρο Τούμπας στις 7 μ.μ. και στα
Δυτικά στην πλατεία Ευόσμου στις 7 μ.μ. τα Συνδικάτα Οικοδόμων, Μετάλλου, Τροφίμων
και Ποτών, ΣΕΤΗΠ, Εμποροϋπαλλήλων, Επισιτισμού, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, καθώς και το
Τύπου – Χάρτου.
- Αγρίνιο: Στις 6:30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία καλεί το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο
Αγρινίου.
- Βόλος: Στις 6:30 μ.μ. πικετοφορία από την πλ. Αγ. Νικολάου καλεί η Γραμματεία
Βόλου του ΠΑΜΕ.
- Ηράκλειο: Στις 7 μ.μ. στην πλατεία Ελευθερίας το Συνδικάτο Οικοδόμων, η Ένωση
Ιδιωτικών Υπαλλήλων, το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Γάλακτος – Τροφίμων και Ποτών, η
Ένωση Συνταξιούχων ΙΚΑ, ο Μουσικός Σύλλογος Παράρτημα Κρήτης και το Σωματείο
Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Εκπαίδευσης «Γαλάτεια Καζαντζάκη»
- Πάτρα: Στις 9 π.μ. έξω από τα δικαστήρια καλεί το Εργατικό Κέντρο Πάτρας.
- Ρέθυμνο: Στις 6:30 μ.μ. στο Δημαρχείο καλεί το Συνδικάτο Οικοδόμων και Συναφών
Επαγγελμάτων Ν. Ρεθύμνου.
- Λάρισα : Το Εργατικό Κέντρο Λάρισας πραγματοποιεί συλλαλητήριο στις 7
Φλεβάρη.
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Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Αντώνης Κουρούκλης

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου

7/7

