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Ζ

Γηνίθεζε ηεο ΠΔ-ΝΑΣ, κε ηνλ εξρνκφ ηνπ λένπ έηνπο, ζηέιλεη ηαμηθφ
ραηξεηηζκφ πξνο ηνπο ζπληαμηνχρνπο λαπηεξγάηεο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο.
Οη ηειεπηαίεο εκέξεο ηνπ 2015 έθεξαλ ηα επηηειεία ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΝΣ θαη ηεο
θπβέξλεζεο λα πξνεηνηκάδνπλ ην επφκελν θαη πην ηζρπξφ ρηχπεκα ζηνλ θνηλσληθφ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο.
Δίλαη ζρεδηαζκφο θνκκέλνο θαη ξακκέλνο ζηηο αλάγθεο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ πνπ δεηνχλ φιν θαη θζελφηεξε ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο,
άξα εξγαδφκελνπο ρσξίο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, κε ηζαθηζκέλνπο κηζζνχο, λέα
ζθαγή ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, πνπ γηα ην θεθάιαην απνηεινχλ θφζηνο,
ζπληαμηνχρνπο κε ζπληάμεηο πείλαο, πνπ ζα πιεξψλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξα γηα
ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή - λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςή ηνπο.
Ζ θπβέξλεζε άιιαμε, φρη φκσο θαη ε πνιηηηθή πνπ θνξηψλεη βάξε ζηνπ ιανχ
ηηο πιάηεο γηα ηα θέξδε ιίγσλ. Ζ βαξβαξφηεηα ζπλερίδεηαη κε λέεο εληάζεηο, λέεο
εζηίεο πνιέκνπ γηα λα κνηξάδνπλ νη ηκπεξηαιηζηέο ηε ιεία ηνπο. Γελ ππάξρνπλ
πεξηζψξηα θαη ρξφλνο γηα λέεο απηαπάηεο. Ζ εκπεηξία πνπ απνθηά ε εξγαηηθή
ηάμε θαζεκεξηλά, επηβεβαηψλεη ηελ αλάγθε ηεο νξγάλσζεο ησλ εξγαδφκελσλ ζηε
γξακκή ηεο ηαμηθήο ζχγθξνπζεο, ην δπλάκσκα ηεο θνηλσληθήο ζπκκαρίαο.

Σε ρξνληά πνπ πέξαζε γηα κηα αθφκα θνξά, αλεμάξηεηα απφ παξαιήςεηο θαη
αδπλακίεο, ε Έλσζή καο κε ηε δξάζε ηεο καδί κε ηηο πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο θαη ηε ζπκπφξεπζε κε ηηο ηαμηθέο δπλάκεηο ησλ λαπηεξγαηηθψλ
ζσκαηείσλ, ην ΠΑΜΔ, ζηάζεθαλ ζην χςνο ησλ πεξηζηάζεσλ κε ζσζηή έγθαηξε
ελεκέξσζε ησλ εξγαδφκελσλ, ησλ ζπληαμηνχρσλ, κε πξσηνβνπιίεο νξγάλσζεο
ηεο δξάζεο θαη ηεο αληίζηαζήο ηνπο, κε καδηθά ζπιιαιεηήξηα, κε αγψλεο ζηνπο
ρψξνπο δνπιεηάο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία.
Οη δχν απεξγηαθέο κάρεο ζην ηέινο ηνπ 2015 θαη νη δχν κεγάιεο παλζπληαμηνπρηθέο θηλεηνπνηήζεηο δείρλνπλ ην δξφκν πνπ πξέπεη λα ζπλερίζνπκε κε
κεγαιχηεξε πίζηε ζην δίθην θαη ηε δχλακε καο. Δληαία εξγάηεο, λενιαία, απηναπαζρνινχκελνη, θησρνί αγξφηεο, ζπληαμηνχρνη κπνξνχκε φρη κφλν λα βάινπκε
εκπφδηα ζηνπο λένπο ζρεδηαζκνχο αιιά λα απνζπάζνπκε λίθεο, λα ζεκάλνπκε
αληεπίζεζε γηα ηε δσή πνπ καο αμίδεη.
Να κελ ελδψζνπκε ζε εθβηαζκνχο, λα κε παξαπιαλεζνχκε απφ ςεχηηθα
δηιήκκαηα, λα κε πέζνπκε ζε αληηπαξαζέζεηο μέλεο πξνο ηα ζπκθέξνληά καο.
Να κε ιπγήζνπκε ζηελ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία. Να απνδπλακψζνπκε ην λέν
θαη παιηφ εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, πνπ ιεηηνπξγεί ζαλ Πέκπηε
θάιαγγα ζηηο γξακκέο ηνπ θηλήκαηνο.
Με αηζηνδνμία, κε απνθαζηζηηθφηεηα, κε πίζηε ζην δίθην καο, δίλνπκε ξαληεβνχ ζηα εξγνζηάζηα, ζηηο βηνκεραληθέο δψλεο, ζηα γξαθεία θαη ζηνπο ρψξνπο
δνπιείαο, ζηηο γεηηνληέο θαη ηνπο δξφκνπο γηα λα δπλακψζνπκε ην κέησπν ηεο
αληίζηαζεο, ηεο αλππαθνήο, λα παιέςνπκε γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ
ιατθψλ αλαγθψλ γηα λα κπεη ηέινο ζηελ εθκεηάιιεπζε αλζξψπνπ απφ άλζξσπν.
Απφ ηελ απγή ηνπ λένπ έηνπο πην δπλαηά, πην απνθαζηζηηθά λα νξγαλψζνπκε
ηελ αληεπίζεζή καο.

 Φέξλνπλ γξήγνξν ζάλαην ζην
αζθαιηζηηθό! Να κε καο πηάζνπλ
ζηνλ ύπλν!
 Πξνεηνηκαδόκαζηε γηα ζθιεξή
αλακέηξεζε, γηα κεγάιε απεξγία,
ζηνλ αληηαζθαιηζηηθό όιεζξν !
Ζ ζθνδξφηεηα ηεο επίζεζεο πνπ εηνηκάδνπλ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε καο
θέξλεη αληηκέησπνπο κε θαηαζηάζεηο
πνπ αληηκεηψπηδαλ νη εξγαδφκελνη ηνλ
19ν αηψλα. Ζ επίζεζε πνπ δερφκαζηε
δελ θέξλεη απιψο θάπνηα λέα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα αιιά ζπλνιηθά ηελ ηαθφπιαθα ησλ αζθαιηζηηθψλ καο δηθαησκάησλ, ηε δηάιπζε ηνπ φπνηνπ θνηλσληθνχ
ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο είρε απνκείλεη.
Μαο ιέλε λα μεράζνπκε πσο ζα ππάξρεη έλα δεκφζην ζχζηεκα Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο πνπ ζα θαιχπηεη ηνλ εξγαδφκελν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, αιιά ε
Αζθάιηζε λα γίλεη πξνζσπηθή ππφζεζε
αλάινγα κε ηηο εηζθνξέο θαη παξνρέο
ζηνλ θαζέλα αλαιφγσο ηελ ηζέπε ηνπ.
Να είκαζηε εθηεζεηκέλνη ζηηο αζζέλεηεο,
ζηνλ επαγγεικαηηθφ θίλδπλν θαη ε εξγνδνζία θαη ην θξάηνο λα ζνπ θιέβνπλ ηνλ
θφπν θαη ηνλ ηδξψηα ζνπ δίλνληαο πεληρξέο ππεξεζίεο επηπέδνπ πησρνθνκείνπ.
Γε ζα παξαδώζνπκε ηελ αζθάιηζε
καο ζηα λύρηα ησλ αξπαρηηθώλ !
Ο δηαξθήο πφζνο ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηψλ ηεο πγείαο γηα απνρψξεζε ηνπ
θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο απφ ηε
ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνηειεί ηελ έλαξμε ρξπζψλ
δνπιεηψλ κε δεζηφ ρξήκα γηα ηα αξπαρηηθά ησλ ηδησηηθψλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαη ησλ κεγαιεκπφξσλ ηεο πγείαο.
Οη δεθάδεο Οκνζπνλδίεο, ηα Δξγαηηθά
Κέληξα θαη ηα ζσκαηεία πνπ ζπζπεηξψλνληαη ζην ΠΑΜΔ θαινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνλ εξγαδφκελν ιαφ, ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο λα αγσληζηνχκε
γηα λα απνηξέςνπκε ην λέν έγθιεκα. Να
αγσληζηνχκε γηα δεκφζηα, θαζνιηθή,
ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε, γηα
ηελ νηθνδφκεζε εληαίνπ ζπζηήκαηνο
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηα ζπληαμηνδνηηθά δηθαηψκαηα,
ηηο ππεξεζίεο πξφιεςεο θαη απνθαηάζηαζεο ηεο πγείαο, ηηο παξνρέο θαη ππεξεζίεο Κνηλσληθήο Πξφλνηαο.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ - «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ - ΠΡΟΑΠΑΙΣΟΤΜΕΝΑ

Ο

θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο γηα ην 2016 ελζσκαηψλεη
φια ηα αληηιατθά κέηξα ησλ πξνεγνχκελσλ κλεκνλίσλ
ησλ θπβεξλήζεσλ ΝΔ θαη ΠΑΟΚ:
 ηε θνξνινγία πξνβιέπεηαη λέα αχμεζε 1,3 δηο επξψ ηεο θνξνιεζηείαο απφ ηνπο άδηθνπο έκκεζνπο θφξνπο, φπσο ν ΦΠΑ, πνπ επηβαξχλνπλ κε εληαίν ηξφπν άληζα εηζνδήκαηα.
 Σελ ίδηα ζηηγκή νη δηάθνξνη κνλνπσιηαθνί φκηινη ζα επσκηζηνχλ
ιηγφηεξν απφ ην 10% ησλ επηβαξχλζεσλ ησλ λέσλ θπβεξλεηηθψλ
δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ.
 Σαπηφρξνλα πξνβιέπεηαη ε επηηάρπλζε ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ πνπ
πεξηιακβάλεη ιηκάληα, πεξηθεξεηαθά αεξνδξφκηα, πεξηνρέο "θηιέηα",
φπσο ηνπ Διιεληθνχ θαη θπζηθά ηνλ ζηξαηεγηθήο
ζεκαζίαο ηνκέα ηεο ελέξγεηαο.
ηε δηεηία 2015-2016 ε ζπγθπβέξλεζε YΡΗΕΑ ΑΝΔΛ θνξηψλεη ην ιαφ κε λέα πξφζζεηα βάξε
πνπ μεπεξλνχλ ηα 7 δηο επξψ.
 Καλέλα απφ ηα κέηξα πνπ ζρεδηάδεη ε θπβέξλεζε, φπσο ην ειεθηξνληθφ πεξηνπζηνιφγην γηα
παξάδεηγκα, δε ζηνρεχεη ζην κεγάιν έλνρν γηα ηε
ζεκεξηλή θαηάζηαζε, ην κνλνπσιηαθφ θεθάιαην.
 Πξνεηνηκάδεη ηελ πιήξε θαηεδάθηζε ζε φπνην
δηθαίσκα έρεη απνκείλεη ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κε ζπλερείο πεξηθνπέο ζηηο επηθνπξηθέο, ζηα
εθάπαμ, ζηα επηδφκαηα πξφλνηαο..
Οη κφλνη πνπ σθεινχληαη απφ ηελ αληηιατθή πνιηηηθή, πνπ
ζπλερίδεηαη θαη απφ ηελ θπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, είλαη νη
ληφπηνη θαη μέλνη κνλνπσιηαθνί φκηινη.
ΕΟΠΤΤ:
χκθσλα κε ην 3ν κλεκφλην, ν
ΔΟΠΤΤ κέρξη θαη ην 2018 ζα δίλεη γηα
θάξκαθα έσο 1,94 δηζ. επξψ θάζε ρξφλν, κεησκέλα θαηά 60 εθαη. επξψ ζε
ζρέζε κε ηα αλεπαξθέζηαηα 2 δηζ. επξψ
ηνπ 2015.
Ζ θξαηηθή επηρνξήγεζε πξνο ηνλ
ΔΟΠΤΤ παξακέλεη 526 εθαη. επξψ, δειαδή νχηε ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ ηνπ. Ζ πζηέξεζε εηζθνξψλ πξνο
ηνλ ΔΟΠΤΤ αλέξρεηαη ζε 1,653 δηζ.
επξψ, φζν πεξίπνπ θαη νη ιεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο γηαηξνχο, θαξκαθεία,
θαξκαθεπηηθέο εηαηξείεο, δηαγλσζηηθά
θέληξα, ηδησηηθέο θιηληθέο θ.ά., πνπ
αλέξρνληαη ζηα 1,8 δηζ. επξψ.
Ζ πξνβιεπφκελε αχμεζε ησλ εζφδσλ ηνπ Οξγαληζκνχ πξνθχπηεη απφ ηε
λέα αχμεζε ησλ εηζθνξψλ Τγείαο απφ
4% ζε 6% επί ησλ θχξησλ ζπληάμεσλ
θαη ηε ζέζπηζε εηζθνξάο Τγείαο 6% ζηηο
επηθνπξηθέο ζπληάμεηο (λ. 4334/15). Μφλν κε απηφ ην κέηξν ππνινγίδεηαη φηη νη
ζπληαμηνχρνη ζα πιεξψζνπλ επηπιένλ 355 εθαη. επξψ ην 2015 θαη 711 εθαη.
επξψ ην 2016.
ΥΑΡΜΑΚΑ:
Με ηελ Τπνπξγηθή Απφθαζε, (ΦΔΚ
Β' / 2332 / 30.10.2015) δηαηεξνχληαη ηα
πιαθφλ ζηε ζπληαγνγξάθεζε θαξκάθσλ, πνπ νδεγνχλ ζε πιεξσκέο ησλ
αζζελψλ θαη κπαίλνπλ λένη ζηφρνη
ζπληαγνγξάθεζεο γελφζεκσλ, ψζηε λα
απμεζνχλ ζην 40% έσο ηνλ Γεθέκβξε
ηνπ 2015.
Δμ άιινπ ζην πνιπλνκνζρέδην, πνπ
ςεθίζηεθε 16 Οθηψβξε, κε ην άξζξν

Ά

γξην αληηιατθφ είλαη θαη ην πεξηερφκελν ηνπ λνκνζρεδίνπ
γηα ηα λέα πξναπαηηνχκελα ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ, ηεο
«Αξηζηεξήο» θπβέξλεζεο κε ηνπο δαλεηζηέο.
 Πξνβιέπεη ηε ζχζηαζε δχν εηδψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ε κία
γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δαλείσλ θαη ε άιιε γηα ηε κεηαβίβαζε ησλ
κε εμππεξεηνχκελσλ δαλείσλ, «δηακνξθψλνληαο ην θέιπθνο κέζα
απφ ην νπνίν ζα δξάζνπλ απηέο νη επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο ζα
έρνπλ κία αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία.
 Δμππεξεηεί ηηο ηξάπεδεο θαη ηα δηάθνξα funds, πνπ επελδχνπλ γηα λα
βάινπλ ζην ρέξη δηάθνξεο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο είλαη θεξδνθφξεο
ή κπνξεί λα γίλνπλ θεξδνθφξεο…, ελψ, απφ ηελ άιιε, πιεξψλνπλ νη
εξγαδφκελνη, ηα ιατθά ζηξψκαηα
πνπ θηλδπλεχνπλ λα ράζνπλ θαη
ηα ζπίηηα ηνπο.
 Με ηα άξζξα γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ ζπκβάζεσλ γηα ηνπο
απηνθηλεηφδξνκνπο «ηφζν ε
πξνεγνχκελε θπβέξλεζε φζν
θαη ε ζεκεξηλή δίλεη δσξάθη 330
εθαηνκ. ζηνπο κεγαινθαηαζθεπαζηέο», ελψ ην θξάηνο αλαιακβάλεη ην επηρεηξεκαηηθφ ξίζθν».
Είλαη πξφθιεζε λα κηιάλε
γηα απμήζεηο ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο, φηαλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2016 αλαθέξεηαη φηη «ζα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε απφ
ην λέν εληαίν κηζζνιφγην 18,3 εθαηνκκπξίσλ επξψ» θαη φηαλ
ήδε νη δεκφζηνη ππάιιεινη έρνπλ ράζεη 6 κηζζνχο.

15 ελνπνηείηαη ε ηηκνιφγεζε ησλ
”off patent” θαξκάθσλ αλεμάξηεηα αλ
έρνπλ ή φρη γελφζεκα, κε θξηηήξην
ηε ρακειφηεξε ηηκή θαη ρσξίο ην πξνζηαηεπηηθφ φξην ησλ 12 επξψ. Όζν γηα
ηα θάξκαθα ηεο αξλεηηθήο ιίζηαο, ζα
δηαηεξεζνχλ νη ζεκεξηλέο πςειέο ηηκέο,
φπσο θαη γηα ηα ΜΖΤΦΑ, πνπ πιεξψλνπλ εμ νινθιήξνπ νη αζζελείο.

Ε πιχείρηση
Ο λικής
Π ερικοπής
Τ πηρεσιών
Τ γείας

Ό

ια απηά ηα κέηξα απνηέιεζαλ ηα εξγαιεία πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί ε πνιηηηθή ηεο
ΔΔ, γηα κείσζε ησλ δεκόζησλ θαη
αύμεζε ησλ ηδησηηθώλ δαπαλώλ
ζηα θάξκαθα θαη γεληθόηεξα ηελ
Τγεία.
Ο ηνκέαο ηεο Τγείαο - Πξόλνηαο
έρεη ραξαθηεξηζηεί από ηελ ΔΔ
ζαλ πξνλνκηαθό πεδίν επελδύζεσλ, πνπ ζα δώζεη ώζεζε ζηελ
θαπηηαιηζηηθή αλάθακςε.
Μόλν έλα απνθιεηζηηθά δεκόζην ζύζηεκα Τγείαο, ρσξίο θακηά
επηρεηξεκαηηθή δξάζε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, όπνπ ε παξαγσγή
θαξκάθσλ θαη ηαηξνηερλνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ επίζεο ζα είλαη δεκόζηα, όπσο θαη ηα λνζνθνκεία, ηα
Κέληξα Τγείαο γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα, ζα εμαιεηθζνύλ
ηέηνηα θαηλόκελα.

ΔΙΑΓΝΨΣΙΚΕ ΕΞΕΣΑΕΙ:
Τπνγξάθεθε 21/12/2015 Τπνπξγηθή
Απφθαζε γηα αλαθνζηνιφγεζε ησλ
δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ, πνπ είλαη έλα
απφ ηα 13 πξναπαηηνχκελα γηα ηελ
εθηακίεπζε ηνπ 1 δηζ. επξψ, κε ηελ
νπνία, κεηψλνληαη κεζνζηαζκηθά θαηά
43% νη ηηκέο 51 δηαγλσζηηθψλ εμεηάζεσλ θαη νη ππφινηπεο θαηά 9%.
Γηα ηηο δηαγλσζηηθέο εμεηάζεηο, ν
θιεηζηφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΔΟΠΤΤ
είλαη 302 εθαη. επξψ. Δπνκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεζεί ε δαπάλε ηνπ
ΔΟΠΤΤ ζηα φξηα ηνπ πιαθφλ ησλ 302
εθαη. επξψ, ζα πξέπεη λα ζπληαγνγξαθνχληαη ιηγφηεξεο εμεηάζεηο.
Ζ ζπγθπβέξλεζε πξνβάιιεη σο
ζεηηθή εμέιημε γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο
ηε κείσζε ησλ ηηκψλ ησλ δηαγλσζηηθψλ
εμεηάζεσλ. Όκσο, ε εκπεηξία απφ ηα
θάξκαθα, δείρλεη ην αληίζεην!
ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ:
Γηα ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, ε θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε ην 2016 είλαη κεησκέλεο
θαηά 1,51 δηζ. επξψ, 10 εθαη. επξψ
ιηγφηεξα απφ ην 2015, ελψ νη δαπάλεο
πξνζσπηθνχ κεησκέλεο θαηά 1 δηζ. επξψ.
Οη αζζελείο-πειάηεο ζα πιεξψζνπλ
900 εθ. επξψ κέζσ ηνπ ΔΟΠΤΤ θαη 93
εθαη. επξψ γηα εμεηάζεηο πνπ δελ θαιχπηνληαη, λνζήιηα θ.ιπ. ζπλ άιια 22
εθαη. επξψ κε ην ηζνδχλακν ηεο αληηθαηάζηαζεο ηνπ 5επξσ εηζηηεξίνπ. Γειαδή, ζχκθσλα κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ, νη αζζελείο ζα πιεξψζνπλ θνληά
ζην 1 δηζ. επξψ κφλν γηα ηα λνζνθνκεία.

ΒΑΙΚΕ ΑΝΑΣΡΟΠΕ
ΣΟ ΑΥΑΛΙΣΙΚΟ
Κπβέξλεζε θαη όια ηα θόκκαηα πνπ ςήθηζαλ
ηα κλεκόληα, ηθαλνπνηνύλ πάγηεο αμηώζεηο
ηεο ΔΔ θαη ηεο πινπηνθξαηίαο γηα ηε δηάιπζε
ηνπ Κνηλσληθνύ Αζθαιηζηηθνύ πζηήκαηνο.
 ύληαμε ζηα 67
 Πιήξε ζύληαμε κόλν κε 40 ζπλαπηά έηε
εξγαζίαο
 Γξαζηηθή κείσζε ησλ θύξησλ ζπληάμεσλ
αθνύ ζα ππνινγίδεηαη κε βάζε ην κέζν όξν
ησλ ρξόλσλ εξγαζίαο θαη όρη ηνπ ηειεπηαίνπ
κηζζνύ.
 Καηάξγεζε ηνπ ΔΚΑ, λέα κείσζε ηνπ
ΔΦΑΠΑΞ
 Θεζκνζεηεί κηα «εζληθή ζύληαμε» θάηη ζαλ θηινδώξεκα θαη πάλσ ζ’ απηή ζα πξνζηίζεηαη κηα
«αλαινγηθή ζύληαμε» αλάινγα κε ηα απνζεκαηηθά ησλ ηακείσλ, ην εηζόδεκα, ην ύςνο ηνπ
κηζζνύ θαη κε ξήηξα αλάπηπμεο (3ν κλεκόλην)
 Δλνπνηεί όια ηα ηακεία ζε έλα
 Σν πνζνζηό αλαπιήξσζεο από ην 80% κε 35
έηε εξγαζίαο κεηώλεηαη ζην 48% θαη 40 έηε
εξγαζίαο.
 Δπαλππνινγηζκόο ησλ ζπληάμεσλ κε λέν καζεκαηηθό ηύπν πνπ ζα νδεγεί ζε λέα δξαζηηθή
κείσζή ηνπο.
 Θεζκνζεηείηαη λένο θόξνο γηα ηελ αζθάιηζε
 Απαιιάζζεη ην θξάηνο θαη ηνπο εξγνδόηεο
από ηελ αζθαιηζηηθή εηζθνξά, απμάλεη ηελ
εηζθνξά ησλ εξγαδνκέλσλ. Μεηαηξέπεη ηελ
αζθάιηζε ζε αηνκηθή ππόζεζε.
 Με ηα λέα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα, ηελ αλεξγία,
ηηο ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο νπζηαζηηθά
θαηαξγεί ηελ ζύληαμε θαη ηελ αζθάιηζε γηα
ηνπο λένπο.
 Σζαθίδεη ηελ πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο,
θαηαξγεί πάλσ από 2.500 ηαηξηθέο εμεηάζεηο,
απμάλεη ηε ζπκκεηνρή ζηα θάξκαθα.
 Γηαηεξεί όινπο ηνπο αληηαζθαιηζηηθνύ ο
λόκνπο ΠΑΟΚ – ΝΓ. Βάζε ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ αλαηξνπώλ είλαη ν λ. 3863/2010
(Λνβέξδνπ – Κνπηξνπκάλε) θαη ην 3ν κλεκόλην.
 Μέζσ ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ κεηώλνληαη παξαπέξα νη δαπάλεο γηα ηελ αζθάιηζε
ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ θξάηνο θαη εξγνδνζία
ρξσζηνύλ ζηα ηακεία 80 δηο!!!

Π

ξνζαξκνζκέλνο ζηα αληηιατθά πιαίζηα ηνπ θξαηηθνχ
πξνυπνινγηζκνχ, κε ηηο λέεο αλαηξνπέο ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη
ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, πνπ επηθέξεη ε ζπλερηδφκελε αληηιατθή πνιηηηθή
ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ/ΑΝΔΛ ζηηο
θαηεπζχλζεηο ΔΔ – ΓΝΣ γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη
θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, είλαη θαη
ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ΝΑΣ γηα
ην 2016.
Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ δελ εκθαλίδνληαη
ζηνηρεία γηα ην ΚΔΑΝ (Κεθάιαην Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο Ναπηηθψλ) απφ
ην γεγνλφο φηη απφ ηηο 14 Απγνχζηνπ ζην λ. 4336/2015 εληάρζεθε
ζην ΔΣΔΑ (Δληαίν Σακείν Δπηθνπξηθήο
Αζθάιηζεο) κε πξφζζεηεο κεηψζεηο
θαηά 8% ζε θχξηα θαη επηθνπξηθή
ζχληαμε.
χκθσλα κε ηα ραιθεπκέλα ζηνηρεία, πνπ γίλνληαη θαζ’ ππνινγηζκφ
θαη θαηά ζπκςεθηζκφ, αθνχ έρνπλ λα
θιείζνπλ ηζνινγηζκφ απφ ην 2003,
πξνβιέπνληαη γηα ην 2016:
Έσοδα: 229.215.690 ευρώ
Έξοδα: 1.081.388.900 ευρώ
υνολικό Οργανικό Έλλειμμα:
852.173.210 ευρώ
ηα έζνδα ηνπ ΝΑΣ πξνβιέπνπλ
γηα ην 2016 ην πνζφ ησλ 53.940.677
επξψ, απφ εηζθνξέο ζε 2.420 πινία
άλσ ησλ 100 θνρ), ελψ γηα
ην (2015 πξνυπνιφγηδαλ
έζνδα 60.127.403 επξψ απφ εηζθνξέο ζε 2.476 πινία, ρσξίο λα γίλεηαη
θακία αλαθνξά ηη πξαγκαηηθά πνζά
εηζπξάρηεθαλ απφ ηηο εηζθνξέο.
Κακία αλαθνξά δελ γίλεηαη ζηελ
θχξηα αηηία ηεο ιεειαζίαο πνπ έρεη
ππνζηεί ζηα έζνδα ηνπ ην ΝΑΣ, πνπ
είλαη ε δηαρξνληθή θηινεθνπιηζηηθή
πνιηηηθή ησλ κέρξη ζήκεξα θπβεξλήζεσλ, κε πξνλφκηα θαη επηδνηήζεηο
θαη κε θνξσλίδα ηελ εθαξκνγή ηνπ λ.
2687/1953 θαη ηηο πάλσ απφ 10 ηξνπνπνηήζεηο ηνπ φξνπ 8 ησλ εγθξηηηθψλ
πξάμεσλ λενιφγεζεο πνπ έρνπλ γίλεη
απφ ην 1980, κε ην πξφζρεκα φηη ζα
έξζνπλ πινία ζηελ ειιεληθή ζεκαία
θαη ζα απμεζνχλ νη ζέζεηο εξγαζίαο.
Απηφ πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαηαγξάθεηαη θαη κε ηα ζηνηρεία ηνπ
ΝΑΣ, νχηε πινία ήξζαλ ζηελ ειιεληθή
ζεκαία, νχηε απμήζεθαλ νη ζέζεηο
εξγαζίαο, αληίζεηα κεηψλνληαη ηα
πινία κε λαπηεξγάηεο πνπ έρνπλ Δ,
θνηλσληθή αζθάιηζε, ελψ αληίζεηα
δηεπξχλεηαη ε «καχξε» αλαζθάιηζηε
εξγαζία, απμάλνληαη νη ζηξαηηέο ησλ
αλέξγσλ, ππνλνκεχεηαη ε θνηλσληθή
αζθάιηζε θαη πξνζηαζία.

Γελ αλαθέξεηαη θαη δελ πξνυπνινγίδνληαη πφζα πινία θαη λαπηηιηαθέο εηαηξείεο εληάζζνληαη ζην λ.
27/1975 θαη πνηα ζα ήηαλ ηα έζνδα
αλ εθαξκνδφηαλ ε πξφηαζε ησλ λαπηεξγαηηθψλ ζσκαηείσλ, πνπ είλαη :
«Σν ζχλνιν ησλ πινίσλ πνπ ππφθεηληαη ζην λ.27/1975 λα θαηαζέηνπλ
ζην ΓΔΝΔ ηηο θαηαζηάζεηο πιεξψκαηνο (crew list) θαη ζε θάζε αληηθαηάζηαζε ηνπ πιεξψκαηνο λα λαπηνινγνχληαη απφ ην ΓΔΝΔ φινη νη
λαπηεξγάηεο κε Δ θαη θνηλσληθή
αζθάιηζε».
Πάλσ απφ 60.000 λαπηεξγάηεο
εξγάδνληαη ρσξίο Δ θαη θνηλσληθή
αζθάιηζε, κε ζπλαιιαγέο ζε έλα
δηεζλέο δνπιεκπνξηθφ θχθισκα πνπ
απνκπδά πάλσ απφ 240 εθαη. δνιάξηα «καχξν» ρξήκα.
Καινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο,
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηελ λενιαία, κε θαιχηεξε
νξγάλσζε – ζπζπείξσζε δπλάκεσλ ζε θάζε ρψξν δνπιεηάο, παληνχ, λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα
γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αλαγθψλ
ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο.

ΑΠΑΝΣΗΗ
E ΤΚΟΥΑΝΣΙΑ
Απνηειεί πξφθιεζε γηα ηνπο
λαπηεξγάηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο, ηφζν ην πφξηζκα ησλ
«ζνθψλ», φζν θαη νη ηνπνζεηήζεηο κεηαμχ απηψλ ηνπ
Τπνπξγνχ Δξγαζίαο Καηξνχγθαινπ ζηελ ηειενπηηθή εθπνκπή «ηνλ Δληθφ», 19/10, πνπ
δήισζε φηη «ηα ειιείκκαηα
ηνπ ΝΑΣ νθείινληαη ζηνπο
επαλαπαηξηζζέληεο πνιηηηθνύο πξόζθπγεο».
Δπαλεηιεκκέλα έρνπκε απαληήζεη ζηε θαηά πξνπαγάλδα
ηφζν εκείο φπσο θαη ην ΝΑΣ κε
έγγξαθν ηνπ ζηηο 18/7/2002, φηη
«21 πνιηηηθνί πξόζθπγεο έρνπλ
ζπληαμηνδνηεζεί από ηε κεηαπνιίηεπζε κέρξη ζήκεξα»!
Ο αληζηφξεηνο ππνπξγφο
ηεο «αξηζηεξάο», αλ δελ μέξεη,
πνηνί ήηαλ πνιηηηθνί πξφζθπγεο
θαη γηαηί, πνηα ήηαλ ε δξάζε ηεο
ΟΔΝΟ ζηνλ Β’ Παγθφζκην πφιεκν ελάληηα ζηνλ θαζηζκφ, ζην
λαδηζκφ θαη ε ζπκβνιή ηεο κε
ηνπο ρηιηάδεο λεθξνχο θαη πνιηηηθνχο εμφξηζηνπο, λα πάεη λα κάζεη.
Σα ειιείκκαηα ηνπ ΝΑΣ είλαη
ε απιήξσηε εξγαζία θαη ε βάξβαξε εθκεηάιιεπζε ησλ λαπηεξγαηψλ απφ ηνπο εθνπιηζηέο θαη ηηο
εθνπιηζηφδνπιεο θπβεξλήζεηο.

ΚΑΛΕΜΑ
ΠΕΜΕΝ - ΣΕΦΕΝΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ
ζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ, εηνηκάδνπλ ζθνδξή επίζεζε ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ.
Οη εμειίμεηο επηβάιινπλ άκεζα
λα ζπγθιεζεί ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΝΟ, απφ ηψξα λα
ζρεδηάζνπκε, λα νξγαλψζνπκε
ηνπο λαπηεξγάηεο ζε θάζε ρψξν
δνπιεηάο θαη λα ζπκκεηέρνπκε
ζηνλ απεξγηαθφ αγψλα κε ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, ελάληηα
ζηνλ αληηαζθαιηζηηθφ φιεζξν.
Καινχκε ηα ζσκαηεία λα πάξνπλ άκεζα απνθάζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ απεξγηαθφ αγψλα, θαινχκε ηνπο λαπηεξγάηεο, ηνπο
εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηελ λενιαία, ζε δηαξθή εηνηκφηεηα λα θαηαδηθάζνπκε κε ηνλ
αγψλα καο ηελ λέα επίζεζε ζηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε
Πεηξαηάο, 30 Γεθέκβξε 2015
Οη Γηνηθήζεηο ησλ Δλψζεσλ

«Κάτω τα ξερά σας απ' τις συντάξεις,
ο αγώνας του λαού το δρόμο θα σας φράξει»!
Με απηό ην ζύλζεκα θαη ηελ απαίηεζε «Δδώ θαη ηώξα, δώζηε καο ηα δώξα»,
ρηιηάδεο ζπληαμηνύρνη δηαδήισζαλ ην 3ήκεξν 15, 16, 17 Γεθέκβξε, ζε πεξηθεξεηαθέο δηαδειώζεηο πνπ έγηλαλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην Ρέζπκλν θαη Αζήλα.



ηελ Αζήλα νη ζπληαμηνχρνη απφ ηελ Αηηηθή, ηε ηεξεά θαη ηελ Πεινπφλλεζν,
αςεθψληαο ην ηζνπρηεξφ θξχν, ζπγθεληξψζεθα
ζηε Πιαηεία Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ζηε ζπλέρεηα κε πνξεία θαηεπζχλζεθαλ ζην ππνπξγείν
Δξγαζίαο, φπνπ ηνπο «ππνδέρηεθαλ» νη απιήξσηνη εξγαδφκελνη ηνπ «Σνμφηε», πνπ έθαλαλ εθείλε
ηελ ψξα ζπγθέληξσζε.
«Απηφ ην ππνπξγείν δελ είλαη Εξγαζίαο,
είλαη ηνπ θεθαιαίνπ θαη ηεο εξγνδνζίαο», ήηαλ ην ζχλζεκα πνπ αθνχζηεθε απφ ηα
ζηφκαηα φισλ, ελψ ε ΔΑ θαηήγγεηιε πσο αλ
θαη είρε δεηεζεί ζπλάληεζε κε ηνλ ππνπξγφ,
απηφο θξφληηζε λα απνπζηάδεη.

θαηαβνιή ησλ δψξσλ, φπσο πξηλ απφ έλα
ρξφλν ππνζρφηαλ ν ΤΡΗΕΑ γηα ηε 13ε ζχληαμε,
ηνπο απάληεζε φηη απηφ ηψξα δελ κπνξεί
λα γίλεη, αθνχ ε θπβέξλεζε ππέγξαςε ην
3ν κλεκφλην!
Μεηά ηε ζπλάληεζε ν Δήκνο Κνπκπνχξεο,
εθ κέξνπο ηεο ΔΑ, θαηήγγεηιε φηη κέρξη ζήκεξα
νη ζπληαμηνχρνη δελ έρνπλ πάξεη θακία επίζεκε
απάληεζε γηα ην ππφκλεκα πνπ είραλ θαηαζέζεη
ζηνλ πξσζππνπξγφ απφ ηνλ πξνεγνχκελν Ηνχλε. Αληί γη' απηφ, ηνπο επηβιήζεθαλ λέεο κεηψζεηο ζηηο ζπληάμεηο κέζσ ησλ θξαηήζεσλ γηα ηελ
Τγεία. Ζ αληηπξνζσπεία επαλαθαηέζεζε ην
ππφκλεκα κε ηα αηηήκαηα ζηελ θπβεξλεηηθή
εθπξφζσπν θαη απνρψξεζαλ.

ηε ζπλέρεηα νη πνξεία ησλ ζπληαμηνχρσλ
θαη απφ θεη ζην Μέγαξν Μαμίκνπ, φπνπ βξέζεθαλ αληηκέησπνη κε ηα ΜΑΣ θαη ηηο θινχβεο πνπ
είραλ θξάμεη ηελ Ζξψδνπ Αηηηθνχ. Μπξνζηά ζε
απηήλ ηελ εηθφλα, νη ζπληαμηνχρνη μέζπαζαλ ζε
θσλέο «Αίζρνο, αίζρνο» θαη απαίηεζαλ ζπλάληεζε κε ηελ θπβέξλεζε.
Σειηθά, αληηπξνζσπεία ησλ πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΔΑ) είρε
ζπλάληεζε κε ηελ θπβεξλεηηθή εθπξφζσπν,
Όιγα Γεξνβαζίιε, ε νπνία ζην αίηεκα γηα

Οι συνταξιούχοι απαιτούμε:
 Να ζηακαηήζεη ηψξα θάζε ζπδήηεζε γηα
κείσζε ησλ ζπληάμεσλ.
 Απνθαηάζηαζε φισλ ησλ πεξηθνπψλ ζε
ζπληάμεηο θαη δψξα.
 Να θαηαξγεζνχλ φινη νη αληεξγαηηθνί αληηαζθαιηζηηθνί θνξνκπερηηθνί λφκνη.
 Κακία αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο.
 Απνθιεηζηηθά δεκφζηα δσξεάλ πγεία θαη
ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.

Εκφυλισμός & νοθεία
στο Γ. . της ΠΝΟ
Με έληνλα εθθπιηζηηθά ραξαθηεξηζηηθά πξαγκαηνπνηήζεθε
17 Γεθέκβξε ην Γεληθό πκβνύιην ηεο ΠΝΟ. Δλψ ζχκθσλα κε
ηνπο ςεθίζαληεο ζηα λαπηεξγαηηθά
ζσκαηεία κε βάζε ην κέηξν 1/100
έπξεπε λα ζπκκεηέρνπλ ζην Γεληθφ πκβνχιην 101 αληηπξόζσπνη, κε βάζε ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ
1/10, έκεηλαλ 69…! Με λόζεο δηαδηθαζίεο εθιέρηεθαλ θαη 5 αληηπξφζσπνη (εξγνδνηηθνί - θπβεξλεηηθνί) γηα ην ζπλέδξην ηεο ΓΔΔ.
Ζ εξγαηηθή αξηζηνθξαηία ΓΑΚΔ
-ΠΑΚΕ, με τις δυνάμεις του ΥΡΙΕΑ-ΛΑΔ-ΑΝΣΑΡΤΑ, πνπ δηαηεξνχλ ηζρπξνχο δεζκνχο κε ηνπο
εθνπιηζηέο θαη ηελ θπβέξλεζε,
ζπλερίδνπλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο
απηαπάηεο «θαιφ ην δεκνςήθηζκα», «θαθφ ην κλεκφλην», ζπέξλνληαο ην δειεηήξην ηεο «θαιήο
αζηηθήο δηαρείξηζεο», ηεο ππνηαγήο, ησλ λαπηεξγαηψλ, ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ζηελ εμνπζία ηνπ
θεθαιαίνπ.
Οη ηαμηθέο δπλάκεηο απφ ηα
λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία ΠΔΜΔΝ ΣΔΦΔΝΩΝ
ΠΔΔΜΑΓΔΝ,
θαηάςήθηζαλ ηνλ απνινγηζκφ θαη
ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο ΠΝΟ θαη
θαηέζεζαλ πξφγξακκα δξάζεο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ, ηελ
απιήξσηε εξγαζία, ηηο ..Δ., ηηο
νξγαληθέο ζπλζέζεηο, ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, ηε θνξνεπηδξνκή
θ.ά., ηελ θιηκάθσζε ηεο πάιεο ησλ
λαπηεξγαηψλ ζηελ θαηεχζπλζε
ξήμεο θαη αλαηξνπήο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο θαη ηεο εμνπζίαο ησλ
εθνπιηζηψλ, ηνπ θεθαιαίνπ.

Μ

ηα ηδηαίηεξα ζεκαληηθή πνιηηηθή – πνιηηηζηηθή εθδήισζε πξαγκαηνπνηήζεθε 29 Ννέκβξε απφ ηελ
ΣΟ Μεηαθνξψλ ηεο ΚΟ Αηηηθήο
ηνπ ΚΚΔ κε ζέκα: «Οη ζέζεηο
ηνπ ΚΚΕ γηα ηε λαπηηιία θαη ε
πξσηνπφξα ζπκβνιή ηνπ
ζηνπο αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ» θαη νκηιεηή ηνλ ΓΓ ηεο
ΚΔ ηνπ θφκκαηνο Δεκήηξε
Κνπηζνχκπα, ζην πινίν
«Hellas Liberty», πνπ ιεηηνπξγεί σο κνπζείν κηαο ηζηνξηθήο
πεξηφδνπ.
Μέζα ζε απηνχ ηνπ ηχπνπ
πινία, ηα νπνία λαππεγνχληαλ
ηελ πεξίνδν ηνπ Β' Παγθνζκίνπ
Πνιέκνπ θαη είραλ ραξαθηεξηζηεί «κίαο ρξήζεσο», νη

ΖΨΝΣΑΝΕΧΑΝ
ΟΙ ΜΝΗΜE
λαπηεξγάηεο, κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο ΟΕΝΟ, ζηελ εγεζία ηεο
νπνίαο βξίζθνληαλ νη θνκκνπληζηέο, θάλνληαο πξάμε ην
ζχλζεκά ηεο «θξαηήζηε ηα
πινία ελ θηλήζεη», ζπλέβαιαλ
θαζνξηζηηθά ζηε ζπληξηβή
ηνπ θαζηζκνχ.

Ζ εθδήισζε άλνημε κε
πξνβνιή βίληεν, ηηκήζεθαλ
πξσηνπφξνη βεηεξάλνη
λαπηεξγάηεο θαη ιεηηνχξγεζε
έθζεζε αξρεηαθνχ πιηθνχ
απφ ηελ πξσηνπφξα ζπκβνιή
ηνπ ΚΚΔ ζηε δξάζε θαη ηνπο
αγψλεο ησλ λαπηεξγαηψλ,
ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο, απφ δίθεο, λαπάγηα θ.ά.,
κε γξάκκαηα εμνξίζησλ, θπιαθηζκέλσλ, εθηειεζκέλσλ λαπηεξγαηψλ, ρεηξνπνίεηεο θαηαζθεπέο, εξγαιεία θ.ά. θαη
έθιεηζε κε απαγγειίεο πνηεκάησλ θαη κνπζηθφ πξφγξακκα
αθηεξσκέλν ζηνλ πνηεηή ηεο
ζάιαζζαο Νίθν Καββαδία.
Όιε ε εθδήισζε θαη ηα
εθζέκαηα πεξηιακβάλνληαη
ζε DVD, πνπ δηαηίζεηαη απφ
ηε «ΝΑΤΣΔΡΓΑΣΙΚΗ ».

Ζ

δξάζε ηεο Έλσζήο καο θη απηφ ην 3κελν είρε ζαλ επίθεληξν ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ηεο ζθνδξήο επίζεζεο, πνπ ζπλερίδεηαη κε απμαλφκελε έληαζε θαη γεσκεηξηθέο επηπηψζεηο ζην εηζφδεκά καο,
ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, Τγεία, Πξφλνηα θ.ά. Κνηλσληθέο παξνρέο. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζακε ζπζθέςεηο κε
ζπληαμηνπρηθέο νξγαλψζεηο θαη εξγαηηθά ζσκαηεία, εθδψζακε δειηία Σχπνπ, δηαθηλήζακε αλαθνηλψζεσο, θνιιήζακε αθίζεο,
ζηείιακε SMS ζε ζπλαδέιθνπο, ζπκκεηείρακε ζε δηαδειψζεηο θαη ζπκβάιιακε ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Απφ απηή ηε
δξαζηεξηφηεηα ηεο Έλσζήο καο ην πεξαζκέλν 3κελν παξνπζηάδνπκε παξαθάησ κηα ζπλνπηηθή εηθφλα κε θαηαγξαθή ησλ
γεγνλφησλ θαηά ελφηεηεο, πνπ βέβαηα ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ηφζν ρξνλνινγηθά φζν θαη ζεκαηηθά.
27 Οθηώβξε: Γεληθή πλέιεπζε γηα εθινγή Δθνξεπηηθήο
Δπηηξνπήο Αξραηξεζηψλ, πνπ ιήγνπλ 8 Γελάξε κε ηελ αλάδεημε λέαο Γηνίθεζεο ζηελ ΠΔ-ΝΑΣ γηα ηελ πεξίνδν 2016-2017.
8 Οθηώβξε: Παξέκβαζε ζην Γ.. ηνπ Οίθνπ Ναχηνπ γηα καηαίσζε παξαρψξεζεο ηνπ θηηξίνπ θαη αιιαγή ηεο ρξήζεο ηνπ.
26 Ννέκβξε: Παλζπληαμηνπρηθή πγθέληξσζε ζηελ Αζήλα κε
πνξεία ζην ππνπξγείν Τγείαο.
2 Οθηώβξε: Γειηίν Σχπνπ θαηαγγειίαο ησλ λέσλ πεξηθνπψλ
ζηηο ζπληάμεηο κε θάιεζκα νξγάλσζεο θαη αγψλα.
13 Οθηώβξε: Παξέκβαζε ζην ππνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ
ζπλερηδφκελε θαηαιήζηεπζε ησλ ζπληαμηνχρσλ.
15-16 Οθηώβξε: πκβνιηθή θαηάιεςε ηνπ Τπνπξγείνπ
Δξγαζίαο κε ην ΠΑΜΔ.
22 Οθηώβξε: πγθέληξσζε θαη πνξεία κε ην ΠΑΜΔ.
15 Γεθέκβξε: Με ην ΠΑΜΔ θηλεηνπνίεζε θαη πνξεία ζηε Βνπιή ελάληηα ζηελ ςήθηζε ηνπ λφκνπ κε ηα λέα πξναπαηηνχκελα
ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ.
15-16-17 Γεθέκβξε: Παλειιαδηθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε ηηο
πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο ζε Αζήλα Θεζζαινλίθε - Ρέζπκλν.
7 Ννέκβξε, 4-16-19 Γεθέκβξε: πλεδξηάζεηο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο Αγψλα ησλ πλεξγαδφκελσλ πληαμηνπρηθψλ
Οξγαλψζεσλ.
14-27-29 Οθηώβξε, 10 Ννέκβξε: Οξγαλσηηθέο ζπζθέςεηο
κε ηα λαπηεξγαηηθά ζσκαηεία γηα ηηο απεξγίεο.
26 Ννέκβξε: Πιαηηά ζχζθεςε ηεο Γξακκαηείαο Αηηηθήο ηνπ
ΠΑΜΔ κπξνζηά ζηελ απεξγία ηεο 3εο Γεθέκβξε.
2-3 Νοέμβρη: πκκεηνρή καο ζηελ πεξηθξνχξεζε ηεο
48σξεο απεξγίαο ησλ λαπηεξγαηψλ.
3 Ννέκβξε: Παξνπζία καο ζε ζπγθέληξσζε ησλ ππαιιήισλ
ηνπ ΝΑΣ πνπ επίζεο ήηαλ ζε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε.
4-5 Ννέκβξε: Κιηκάθσζε ηεο απεξγίαο ησλ λαπηεξγαηψλ θαη
ζπλέρηζε ηεο πεξηθξνχξεζεο.
12 Ννέκβξε: πκκεηνρή καο ζηε ζπγθέληξσζε ηεο παλεξγαηηθήο απεξγίαο θαη πνξεία.
3 Γεθέκβξε: πκκεηνρή καο ζηελ παλεξγαηηθή απεξγηαθή
ζπγθέληξσζε θαη πνξεία.
18 Οθηώβξε: πκκεηνρή καο ζηελ εθδήισζε ηηκήο θαη κλήκεο γηα ηε κάρε ηεο Ζιεθηξηθήο ζηνλ Πεηξαηά ην 1944.
16-17 Ννέκβξε: Καηάζεζε ζηεθάλνπ ζην κλεκείν ηνπ
Πνιπηερλείνπ θαη πνξεία ζηελ Ακεξηθάληθε πξεζβεία.
29 Ννέκβξε: πκκεηνρή θαη παξνπζία καο ζε εμαηξεηηθή πνιηηηθή - πνιηηηζηηθή εθδήισζε ζην πινίν «HELLAS LIBERTY»
ηεο ΣΔ Μεηαθνξψλ ηεο ΚΟ Αηηηθήο ηνπ ΚΚΔ γηα ηνπο αγψλεο
ησλ λαπηεξγαηψλ θαη ηηο ζέζεηο ηνπ θφκκαηνο γηα ηε λαπηηιία.
ΜΠΛΟΚΟ ΣΗΝ ΠΑΡΑΦΨΡΗΗ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤ ΝΑΤΣΟΤ

Με πξσηνβνπιία ησλ ζσκαηείσλ ΠΕΜΕΝ - ΣΕΦΕΝΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ - ΠΕ/ΝΑΣ, πξαγκαηνπνηήζεθε παξέκβαζε ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
ηνπ Ο.Ν., 8 Οθηψβξε, κε αθνξκή ην ζέκα «ρέδην χκβαζεο παξαρψξεζεο ρξήζεο αθηλήηνπ Οίθνπ Ναχηνπ ζηε 2ε ΤΠΔ έλαληη ηηκήκαηνο». Οη
εθπξφζσπνη ησλ ζσκαηείσλ απαίηεζαλ θαη έγηλε απνδεθηφ λα απνζπξζεί
ην ζέκα θαη επαλέιαβαλ ηελ πξφηαζε ηνπο, πνπ έρεη γίλεη δεθηή θαη ζην
ΝΑΣ απφ 11-09-2014, «λα θαηαζέζνπλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο νινθιεξσκέλα ηηο πξνηάζεηο ηνπο, λα εμεηαζηνχλ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο
θαη ε απφθαζή λα ζπδεηεζεί ζε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ. ηνπ ΝΑΣ.

ΤΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕ
ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΙΚΕ ΟΡΓΑΝΨΕΙ
ΙΚΑ-ΔΛΣΑ-ΓΗΜΟΙΟΤ-ΟΔ-OAEE-ΠΔ/ΝΑΣ-ΟΣΑ-ΠΟΔ

Ο

η πλεξγαδόκελεο
πληαμηνπρηθέο
Οξγαλώζεηο ραηξεηίδνπλ
ηνπο ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνπο πνπ αληαπνθξίζεθαλ
ζην θάιεζκα ηνπο ζε φιε
ηελ Δπηθξάηεηα (Θεζζαινλίθε, Πάηξα, Υαιθίδα,
Ληβαδεηά, Λακία, Καβάια,
Αγξίλην, Βόιν, Σξίθαια,
Αιεμαλδξνύπνιε, Σξίπνιε, Λάξηζα, Ρόδν, Γηάλλελα Κόξηλζν, Καξδίηζα,
Άκθηζζα, Νάνπζα, Κνδάλε, Σύξλαβνο θ.α.) θαη
έδσζαλ ην αγσληζηηθφ

Ο Τπνπξγφο αλαθέξζεθε ζηνπο
ζρεδηαζκνχο
θαη ηνπο πξνγξακκαηηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο
πάλσ ζηελ πγεία κε π.ρ.
πξνζιήςεηο ηαηξηθνχ θαη
λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ,
ηελ θαηά 150.000.000 επξψ
ρξεκαηνδφηεζε ησλ λνζνθνκείσλ γηα ην 2015 θαη
άιια ηφζα γηα ην 2016 θ.α.
Οη πλεξγαδφκελεο πληαμηνπρηθέο Οξγαλψζεηο
θαινχλ ηνπο ζπλαδέιθνπο
λα πάξνπλ καδηθά κέξνο
ζηηο απεξγηαθέο δηαδειψζεηο ηελ Πέκπηε 3/12/2015.

παξφλ γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ην αζθαιηζηηθφ
ζχζηεκα αιιά θαη λα απαηηήζνπλ Γσξεάλ Δληαίν
δεκφζην ζχζηεκα Τγείαο,
ρσξίο επηρεηξεκαηηθή δξάζε,
γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη αλαζθάιηζηνπο,
εκεδαπνχο ή αιινδαπνχο.
Όινη ρξεηάδνληαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε.
ηε ζπγθέληξσζε ηεο
Αζήλαο νη ρηιηάδεο ζπληαμηνχρνη φινη καδί πνξεχηεθαλ ζην Τπνπξγείν Τγείαο.
Ζ αληηπξνζσπεία ησλ νξγαλψζεσλ ηνπο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Τπνπξγφ θαη
ζπδήηεζε γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγήζεη
δηαρξνληθά φιεο νη θπβεξλήζεηο κέρξη ζήκεξα ζηνλ
επαίζζεην απηφ ηνκέα.

Αθφκα θαινχλ ηνπο ζπληαμηνχρνπο λα βξίζθνληαη
ζε αγσληζηηθή εηνηκφηεηα
γηα ηα δίθαηα αηηήκαηα ηνπ
ζπληαμηνπρηθνχ θηλήκαηνο
θαη ηνλίδνπλ ηδηαίηεξα φηη
κε ςίρνπια, φπσο απηά
πνπ έηαμε ν Τπνπξγφο
Τγείαο δελ ηθαλνπνηνχκαζηε. Άιισζηε ε θπβέξλεζε δελ έρεη πινπνηήζεη
ηηο ππνζρέζεηο πνπ καο
έρεη δψζεη.
Οη ζπληαμηνχρνη, νη εξγαδφκελνη, ν θησρφο ιαφο
κπνξεί θαη πξέπεη λα αλαηξέςεη φια ηα ζελάξηα πνπ
ππάξρνπλ ηφζν γηα ην
αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θαη
ηνλ ζθαγηαζκφ ησλ ζπληάμεσλ φζν θαη ηελ θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο
ππέξ ηνπ θεθαιαίνπ.
Αζήλα, 27/11/2015

Σ

ε «ραξηζηηθή βνιή» ζε φ,ηη έρεη
απνκείλεη απφ ηελ Κνηλσληθή
Αζθάιηζε δίλεη ε θπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ ΑΝΕΛ κε ην λέν ζρέδην ην νπνίν παξνπζίαζε ν ππνπξγφο Εξγαζίαο θαη αλακέλεηαη
λα ζηείιεη γηα έγθξηζε ζην θνπαξηέην.
Πξφθεηηαη γηα πξφηαζε-ζθαγείν ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, φισλ ησλ Σακείσλ θαη γελεψλ θαζψο
επηηίζεηαη κε ζθνδξφηεηα θπξηνιεθηηθά φρη
κφλν ζηνπο ελ ελεξγεία αζθαιηζκέλνπο αιιά
θαη ζηνπο ήδε ζπληαμηνχρνπο, ελψ παξάιιεια
θαηαδηθάδεη ζηε θηψρεηα ηηο λέεο γεληέο πνπ
ζήκεξα εξγάδνληαη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζηηο επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο
θαη κε κεξνθάκαηα ηεο πείλαο.
Παξά ηα φζα δηαηείλεηαη ε θπβέξλεζε, φηη
δελ ζα γίλνπλ λέεο κεηψζεηο ζηηο ήδε ππάξρνπζεο ζπληάμεηο, νη θχξηεο ζπληάμεηο κέζσ
ηνπ επαλππνινγηζκνχ ηνπο ζα πεξηθνπνχλ, ελψ νη επηθνπξηθέο ζε κηα πνξεία
ζα εμαθαληζζνχλ. Ζ πξνζσξηλή αλαβνιή
ζηελ επηβνιή άκεζσλ πεξηθνπψλ ζηηο θχξηεο
ζπληάμεηο, κεηά ηελ αηκνξξαγία ηνπο θαηά 40% ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, είλαη έλαο
πνιηηηθφο ειηγκφο ηεο θπβέξλεζεο γηα λα
θεξδίζεη ρξφλν. Όκσο κεηά ην 2018
νη κεηψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ
επαλππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ ησλ
ήδε ζπληαμηνχρσλ ζα επηβιεζνχλ ζε
θάζε πεξίπησζε.
Σελ ίδηα ζηηγκή ε θπβέξλεζε πξνρσξά ζε αχμεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηελ
επηθνπξηθή ζχληαμε ησλ ζεκεξηλψλ
εξγαδφκελσλ θαη απηναπαζρνινχκελσλ, κέζσ ηεο νπνίαο ζα αθαηκάμεη ηα
ήδε πεληρξά ιατθά εηζνδήκαηα απφ
εξγαζία θαηά 500 εθαη. επξψ εηεζίσο.
ηπινβάηεο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζρεδίνπ
είλαη ν λφκνο 3863/2010, ν νπνίνο φκσο
γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξνο. Δπαλαδηαηππψλεηαη
ην «ζπάζηκν» ηεο θχξηαο ζχληαμεο ζε
δχν ηκήκαηα, ζηε ιεγφκελε αληαπνδνηηθή ζχληαμε πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηηο
εηζθνξέο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηελ εζληθή
ζχληαμε πνπ ζα πξνέξρεηαη απφ ηελ θξαηηθή
ρξεκαηνδφηεζε. Όκσο θαη ην άζξνηζκα ησλ
δχν ηκεκάησλ νδεγεί ζε πνιχ κηθξφηεξεο
ζπληάμεηο απφ απηέο πνπ πξνέθππηαλ κε
ην παιηφηεξν ζχζηεκα. Καη απηφ γηαηί ηα
πνζνζηά αλαπιήξσζεο ζηελ θπβεξλεηηθή
πξφηαζε «θαηαθξεκλίδνληαη», ελψ ηα πνζνζηά απηά ζα ππνινγίδνληαη θαη ζε πνιχ
κηθξφηεξν ζπληάμηκν κηζζφ, αθνχ απηφο πιένλ
ζα είλαη ν κέζνο κηζζφο νιφθιεξνπ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ θαη φρη ηεο ηειεπηαίαο πεληαεηίαο
(π.ρ. ΗΚΑ) πνπ ίζρπε πξηλ.
Με ην παιηφ ζχζηεκα, έλαο κηζζσηφο πνπ
είρε 10.500 εκέξεο Αζθάιηζεο (35εηία), κε κηζζφ
ηελ ηειεπηαία πεληαεηία γχξσ ζηα 1.500 επξψ,
ην πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ήηαλ 70% θαη ε
απνδηδφκελε ζχληαμε 1.040 επξψ.
Με ην λέν ζχζηεκα, επεηδή πιένλ ζα ππνινγίδνληαη νη κηζζνί φινπ ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ
θαη φρη ηεο ηειεπηαίαο κφλν πεληαεηίαο, ν
ζπληάμηκνο κηζζφο ηνπ εξγαδφκελνπ ζα είλαη

κφιηο 1.026 επξψ. Σν πνζνζηφ αλαπιήξσζεο
απφ ην 70%, κε βάζε ηελ θπβεξλεηηθή πξφηαζε ζα είλαη γηα ηα 35 ρξφληα Αζθάιηζεο,
κφιηο 38,68%!
Έηζη ην πνζφ ηεο αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο
ζα είλαη κφιηο 396 επξψ. Ζ πξνζζήθε ζε απηφ ην
πνζφ ηεο εζληθήο ζχληαμεο ησλ 384 επξψ, νδεγεί ζε ηειηθφ πνζφ ζχληαμεο ζηα 780 επξψ! Με
βάζε ην λφκν 3863/2010, γηα ηνλ ίδην εξγαδφκελν, ε αληαπνδνηηθή ζχληαμε ζα ήηαλ 470 επξψ
(πνζνζηφ αλαπιήξσζεο 45,85%) θαη ε εζληθή
είρε νξηζηεί ζηα 360 επξψ, δειαδή ε ζπλνιηθή
ζχληαμε -ζηελ πιήξε σξίκαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο
- θα ήταν μόλις 830 επξψ.
Να ζεκεησζεί φηη κε ην λέν ζχζηεκα ηεο
ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ ε ζχληαμε
(γηα ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα) είλαη κεησκέλε θαηά 25% ζε ζρέζε κε ην ζεκεξηλφ
ζχζηεκα (λ. 2863/2010), ην νπνίν κε ηε ζεηξά
ηνπ είρε νδεγήζεη ζε κείσζε 20% ζε ζρέζε κε
ην παιηφηεξν ζχζηεκα.
Καη θπζηθά απηά ηα επίπεδα ζπληάμεσλ
πξνθχπηνπλ ζε εξγαδφκελνπο κε 35 ρξφληα
αζθάιηζεο. Ζ εηθφλα γίλεηαη αθφκα ρεηξφηεξε
ζε εξγαδφκελνπο πνπ δελ ζα κπνξνχλ λα
εμαζθαιίδνπλ απηά ηα έλζεκα.

Δηδηθά γηα ηηο λέεο γεληέο, πνπ εξγάδνληαη
ζε ζπλζήθεο «επειημίαο» ην ηκήκα ηεο «αληαπνδνηηθήο ζχληαμεο» ζα είλαη κεδακηλφ. Αμίδεη
λα αλαθεξζεί φηη ζηελ πεξίπησζε 15εηίαο, ην
πνζνζηφ αλαπιήξσζεο ηεο αληαπνδνηηθήο
ζχληαμεο ζα είλαη κφιηο 12% θαη ζε έλαλ
ζπληάμηκν κηζζφ ησλ 1.000 επξψ, ην αληαπνδνηηθφ ηκήκα ζα αλέξρεηαη κφιηο ζηα 120 επξψ!
Οη θαηαζθεπαζηέο ηνπ λένπ αληηιατθνχ
ζπζηήκαηνο ηζρπξίδνληαη φηη ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ησλ εμεπηειηζηηθψλ αληαπνδνηηθψλ
ζπληάμεσλ ζα «ζψδεη» ηελ θαηάζηαζε ε
πξνζζήθε ηεο εζληθήο ζχληαμεο ησλ 384 επξψ.
Όκσο ε ιεγφκελε εζληθή ζχληαμε θαη
ζηα δχν ζπζηήκαηα δηλφηαλ θαη ζα δίλεηαη
κφλν ππφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο.
Με βάζε ηελ πξφηαζε ηεο θπβέξλεζεο, ε
εζληθή ζχληαμε ζα είλαη κεησκέλε ζηελ πεξίπησζε αλαπεξίαο, αλάινγα κε ην πνζνζηφ
αλαπεξίαο ηνπ δηθαηνχρνπ, ζα κεηψλεηαη ζηελ
πεξίπησζε ησλ «πξφσξσλ» ζπληαμηνδνηήζεσλ, φπσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο δηθαηψκαηνο
ιφγσ ζαλάηνπ, αιιά θαη δηπιήο ζχληαμεο
θαη δελ ζα δίλεηαη νιφθιεξε αλ ν δηθαηνχρνο
δελ έρεη ηνπιάρηζηνλ 40 ρξφληα παξακνλήο
ζηε ρψξα καο. Απηφ ζεκαίλεη φηη ζηηο πεξηπηψζεηο αλαπεξίαο -πνπ κπνξεί λα ζπκβεί
νπνηεδήπνηε- ν αζθαιηζκέλνο πνπ ράλεη ηελ

ηθαλφηεηα πξνο εξγαζία ζα κέλεη «επί μχινπ
θξεκάκελνο». ε ηέηνηεο νδπλεξέο θαηαζηάζεηο ζα βξεζνχλ νη αζθαιηζκέλνη κε δεδνκέλν
φηη ην λέν ζχζηεκα δελ πξνβιέπεη νχηε
θαηψηεξα φξηα ζπληάμεσλ.
Όκσο ε πξφηαζε ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο νδεγεί φρη κφλν ζε κηθξφηεξεο ζπληάμεηο,
αθφκα θαη απφ ην λ. 3863, αιιά εθαξκφδεηαη
άκεζα γηα φινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο. Δλψ
δειαδή ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ηεο ζχληαμεο
ν ρξφλνο εξγαζίαο θαη αζθάιηζεο πνπ είρε
δηαλπζεί κέρξη ην 2010 ππνινγηδφηαλ κε ηα παιηά πνζνζηά (π.ρ. 2% εηεζίσο), κε ηελ πξφηαζε
ηεο θπβέξλεζεο, φινο ν ρξφλνο αζθάιηζεο
ππνινγίδεηαη κε ηνπο λένπο ζπληειεζηέο αλαπιήξσζεο. Καηά ζπλέπεηα, ε επηδείλσζε ζηνλ
ππνινγηζκφ ησλ ζπληάμεσλ είλαη αθαξηαία.
Γη' απηφ ε θπβεξλεηηθή πξφηαζε αληηγξάθεη ζε αθφκα ρεηξφηεξε
εθδνρή ην λφκν 3863.
ΚΑΛΕΜΑ
Μάιηζηα, ν λένο αηκαηεξφο ηξφπνο ππνινγηΠΕΜΕΝ - ΣΕΦΕΝΩΝ - ΠΕΕΜΑΓΕΝ
ζκνχ πνπ εθκεδελίδεη ηηο ζπληάμεηο επεθηείλεΖ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ
ηαη θαη ζηηο ζπληάμεηο ησλ ζεκεξηλψλ ζπληαζηηο θαηεπζχλζεηο ηεο Δ.Δ, εηνηκάμηνχρσλ. Με ηνλ ηξφπν απηφ ε θπβέξλεζε
δνπλ ζθνδξή επίζεζε ζηελ θνηλσληθή
ΤΡΗΕΑ - ΑΝΔΛ κνληκνπνηεί, αιιά θαη λνκηκναζθάιηζε ζπλέρεηα πξνεγνχκελσλ
πνηεί φιεο ηηο κέρξη ηψξα απζαίξεηεο πεξηθναληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ.
πέο πνπ
είραλ επηβάιεη νη πξνεγνχκελεο
Οη εμειίμεηο επηβάιινπλ άκεζα λα
θπβεξλήζεηο
θαη ΝΓ. Δπηηξνπή
Γίλεηαη ζπλεζπγθιεζεί ε ΠΑΟΚ
Δθηειεζηηθή
πήο
εθηειεζηήο
ηεο
αληηαζθαιηζηηθήο
ηεο ΠΝΟ, απφ ηψξα λα ζρεδηάζνπκε,
ηνπο θαη ν πην
ν καζεηήο
λα δηαζήθεο
νξγαλψζνπκε
ηνποθαιφο
λαπηεξγάπξφθεηηαη
λα ρηππήζεη
αζθαιηηεοφηαλ
ζε θάζε
ρψξν
δνπιεηάοηαθαη
λα
ζηηθά
δηθαηψκαηα.
ζπκκεηέρνπκε ζηνλ απεξγηαθφ αγψαληηιατθή
πξφηαζε
θπβέξλεζεο πνπ
λα Ζκε
ην ζχλνιν
ησληεοεξγαδνκέλσλ,
ζκπαξαιηάδεη
έηζη
θαη
αιιηψο
φ,ηη έρεη
ελάληηα ζηνλ αληηαζθαιηζηηθφ φιεζξν.
απνκείλεη
αζθαιηζηηθά
Καινχκεαπφ
ηα ζσκαηεία
λα δηθαηψκαηα,
πάξνπλ
δελ ζεκαίλεη
φηη ζα ζπκκεηνρήο
είλαη θαη απηφ πνπ
άκεζα
απνθάζεηο
ζηνλζα
έξζεη
πξνο
ςήθηζε
ζηε
Βνπιή.
Καη
απηφ
απεξγηαθφ αγψλα, θαινχκε ηνπο
γηαηί
κεζνιαβεί
ε
ζπδήηεζε
κε
ηνπο
λαπηεξγάηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο,
«ζεζκνχο»-δαλεηζηέο,
κε θξίζηκεο
παξακέηνπο
ζπληαμηνχρνπο, ηελ
λενιαία,
ζε
ηξνπο
λα είλαη
αλνηρηέο, λα
θαζψο
δελ απνθιείεηαη
δηαξθή
εηνηκφηεηα
θαηαδηθάζνπκε
ε κε
εζληθή
δίλεηαη
κε εηζνδεκαηηθά
ηνλ ζχληαμε
αγψλα λα
καο
ηελ λέα
επίζεζε
θξηηήξηα,
ελψ αλνηρηφ
παξακέλεη θαη ην δήηεκα
ζηελ θνηλσληθή
αζθάιηζε
ηεο αχμεζεο
ησλ αλαγθαίσλ
εκεξψλ2015
αζθάιηζεο
Πεηξαηάο,
30 Γεθέκβξε
απφ ηηο
εκέξεο ησλ
αζθάιηζεο
ζηηο 6.000
Οη 4.500
Γηνηθήζεηο
Δλώζεσλ
εκέξεο αζθάιηζεο.
Σαπηφρξνλα καδί κε ηνλ επαλππνινγηζκφ
ησλ ήδε απνδηδφκελσλ ζπληάμεσλ ε θπβέξλεζε πξνρσξά θαη ζηε ζηαδηαθή θαηάξγεζε
ηνπ ΕΚΑ κέρξη ην 2019, νπφηε δελ ζα θαηαβάιιεηαη ζε θαλέλαλ ζπληαμηνχρν θαη ζπλνιηθά νη ρακεινζπληαμηνχρνη ράλνπλ πεξίπνπ
1 δηζ. επξψ ζε εηήζηα βάζε.
Όζνλ αθνξά ηελ νξγαλσηηθή δνκή, ε
θπβέξλεζε πξνρσξά ζηε δεκηνπξγία ελφο
ππεξ-ηακείνπ φπνπ ππάγνληαη φια ηα
Σακεία θχξησλ ζπληάμεσλ, καδί κε ηα
Σακεία Πξφλνηαο πνπ απέδηδαλ ηα εθάπαμ
ηα νπνία θαη απηά ζα κεησζνχλ. Σαπηφρξνλα, ζην ίδην Σακείν ππάγνληαη θαη ηα Σακεία
θαη νη θιάδνη πνπ δίλνπλ παξνρέο ζε ρξήκα
ιφγσ αζζέλεηαο ή άιια βνεζήκαηα. Δλλνείηαη
φηη κέζσ απηήο ηεο ηερλεηήο κακνχζ ελνπνίεζεο, πέξαλ ησλ πξνβιεκάησλ ιεηηνπξγηθφηεηαο, ην θχξην είλαη φηη ζα επηδησρζεί ε απνςίισζε φισλ ησλ παξνρψλ πξνο ηνπο αζθαιηζκέλνπο πνπ έδηλαλ κέρξη ηψξα ηα Σακεία, κε
ηε δεκηνπξγία λέσλ θαλνληζκψλ παξνρψλ.

