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Η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση για το ασφαλιστικό είναι αποκαλυπτική.

Από τη µια επικαλείται την άσχηµη κατάσταση των Ταµείων και προσπαθεί να δικαιολογήσει νέα µέ-

τρα κατά των ασφαλισµένων.

Από την άλλη δεν κάνει τίποτα για τα προβλήµατα που έχουν τα Ασφαλιστικά Ταµεία.

∆εν καταβάλλει στα Ταµεία τους ήδη νοµοθετηµένους πόρους.

∆εν επιστρέφει τα κλεµµένα αποθεµατικά.

∆εν χτυπά την εισφοροδιαφυγή και την ανασφάλιστη εργασία.

Τα δεκάδες δις € που κλάπηκαν από τα Ταµεία, είτε µέσα από τις άτοκες καταθέσεις 

των αποθεµατικών, είτε µέσα από το χρηµατιστήριο, παραµένουν στα αζήτητα.

Στόχος τους και πάλι τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων, όπως το 1990, το 1992, το 1997, το 2002.

Επικαλείται η Κυβέρνηση τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, τα µικρότερα όρια ηλικίας 

συνταξιοδότησης των γυναικών και ετοιµάζει το έδαφος για αρνητικές παρεµβάσεις.

Με τις δηλώσεις και την πολιτική της κάνει ότι περνά από το χέρι της για να οδηγήσει τους ασφα-

λισµένους σε αναγκαστική συνταξιοδότηση.

Τη µια υποστηρίζει ότι δεν θα θιγούν ώριµα ασφαλιστικά δικαιώµατα την άλλη δεσµεύεται µό-

νο για τις συντάξεις που ήδη καταβάλλονται. Η πρόθεσή της είναι φανερή. ∆ιαµορφώνει ένα κλίµα

ανασφάλειας και ασφαλιστικής τροµοκρατίας που οδηγεί τους εργαζόµενους σε πρόωρες παραιτή-

σεις µε αποτέλεσµα να δηµιουργούνται πρόσθετα προβλήµατα στα Ταµεία προκειµένου στη συνέ-

χεια να επικαλεστεί αυτά τα προβλήµατα για να δικαιολογήσει τα αντιασφαλιστικά της µέτρα.

Η ίδια πολιτική ακολουθείται και για το ∆ηµόσιο. Τη στιγµή που γίνεται επίκληση των προβλη-

µάτων των Ταµείων την ίδια στιγµή περιορίζεται η πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και µε τις ιδιω-

τικοποιήσεις και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις χειροτερεύει η σχέση εργαζοµένων – συνταξι-

ούχων.

Ο Υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης ανακοίνωσε τη δηµιουργία Ταµείου για τους 

∆ηµοσίους Υπαλλήλους και τις ενοποιήσεις των Ταµείων Αρωγής. Οι δηλώσεις αυτές σε συνδυα-

σµό µε τις εξαγγελίες για την εθνική σύνταξη , τα επαγγελµατικά ταµεία και το ύψος των επικουρι-

κών συντάξεων αποκαλύπτουν ότι τα ασφαλιστικά δικαιώµατα τόσο των παλιών όσο και των νέων

ασφαλισµένων έχουν τεθεί και πάλι στο στόχαστρο. Θέλουν να µετατρέψουν τις συντάξεις µας σε

απλά βοηθήµατα και να περιορίσουν τις επικουρικές συντάξεις.

Ταυτόχρονα µε τη µείωση των συντάξεων προωθούνται και νέα σενάρια για αύξηση 

των ορίων ηλικίας. 

Με την ενότητα και τον αγώνα µας θα αποκρούσουµε τα αντιασφαλιστικά µέτρα όπως 

έγινε και το 2001 µε τα µέτρα Γιαννίτση.
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✔ Η εισοδηµατική πολιτική που προβλέπεται για το 2008 και περιλαµβάνεται στον προϋ-

πολογισµό θα έχει ως αποτέλεσµα και νέα µείωση του εισοδήµατός µας. 

Η αύξηση του 3% δεν πρόκειται να καλύψει ούτε την άνοδο του πληθωρισµού αφού

όπως είναι γνωστό υπολογίζεται µόνο στις βασικές αποδοχές και στο σύνολο δεν πρό-

κειται να ξεπεράσει το 1,5%.

Είναι αποκαλυπτικό ότι το 2007 όχι µόνο δεν καλύφθηκε ο πληθωρισµός αλλά θα έχου-

µε ακόµη και ονοµαστική µείωση των αποδοχών µας κατά 3% το µήνα εξαιτίας 

των κρατήσεων στα 140 €.

Η πολιτική αυτή αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόµενους στο ∆ηµόσιο.

✔ Νέα φορολογικά βάρη προβλέπονται σε βάρος των µισθωτών και των συνταξιούχων

6,2 δις αυξάνονται οι φόροι για το 2008. Μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζουν οι έµµεσοι

φόροι, που είναι οι πιο αντιλαϊκοί.

✔ Περιορίζονται οι κοινωνικές δαπάνες και ιδιαίτερα οι δαπάνες για την παιδεία 

και την υγεία.

✔ Το ξεπούληµα των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών συνεχίζεται. Οι Σ∆ΙΤ προωθούνται σ’ όλο 

το ∆ηµόσιο ακόµη και στα σχολεία και τα νοσοκοµεία. 

✔ Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση εµµένει  στη συντηρητική συνταγµατική µεταρρύθµιση για

την κατάργηση της µονιµότητας, τη δυνατότητα ίδρυσης µη κρατικών Πανεπιστηµίων, 

την καταστροφή των δασών.

✔ Οι εργασιακές µας σχέσεις συνέχεια ελαστικοποιούνται. Οι πάγιες ανάγκες αντί για

µόνιµο προσωπικό καλύπτονται από έκτακτους, ηµεροµίσθιους, συµβασιούχους έργου.

ºÙ¿ÓÂÈ È· !
Αυτή η πολιτική που κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς

φτωχότερους, που εντείνει τις κοινωνικές αδικίες, που αυξάνει την ανεργία

και τη φτώχεια, δεν µπορεί να συνεχιστεί.
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✔ Πραγµατικές αυξήσεις στους µισθούς και τις συντάξεις. Νέο µισθολόγιο µε 1.300€ κατώτερο εισαγωγικό

µισθό (ενσωµάτωση των επιδοµάτων, εσωτερική σχέση 1 :2 και εξωτερική 1:3) και σύνδεση µε τον πληθω-

ρισµό και το ΑΕΠ.

✔ ∆ιασφάλιση του δηµοσίου καθολικού και κοινωνικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού µας συστήµατος. Απο-

κρούουµε κατηγορηµατικά την είσοδο της ιδιωτικής ασφάλισης.

• Ενίσχυση της οικονοµικής βιωσιµότητας του συστήµατος µε επιστροφή των κλεµµένων αποθεµατικών.

Περιορισµό της εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας.

• Κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων των νόµων (2902/90 και 2084/92) καθώς και τον 3029/2002)

κυρίως όσον αφορά τη µείωση των συντάξεων, την κατηγοριοποίηση των ασφαλισµένων, τα επικουρικά

ταµεία και τα εφάπαξ.

• ∆ιατήρηση του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου ως προς τους φορείς χορήγησης της κυρίας σύνταξης,

της επικουρικής, των µερισµάτων και του εφάπαξ.

• Υπολογισµός της σύνταξης στο 80% των εν ενεργεία συντάξιµων αποδοχών µε βάση το µισθό εξόδου.

•  Εγγύηση του κράτους για τα κατώτερα ποσοστά σύνταξης από το Μ.Τ.Π.Υ. και Τ.Ε.Α.∆.Υ. για τα οποία µέ-

χρι πρόσφατα το κράτος ως εργοδότης δεν είχε καµιά συµµετοχή.

•  Υπολογισµός της σύνταξης για όλους τους ασφαλισµένους στα 35/35.

•  Αναγνώριση επαγγελµατικών ασθενειών, ατυχηµάτων και ένταξη στα ΒΑΕ όλων των εργαζοµένων που

αντιµετωπίζουν τους κινδύνους και τις αντίστοιχες συνθήκες στην εργασία τους. Αναγνώριση των ιδιαι-

τεροτήτων  διαφόρων κλάδων όπως εκαιδευτικοί κ.λ.π.

•  Άµεση αύξηση δηµόσιων δαπανών για την Παιδεία στο 5% του ΑΕΠ τουλάχιστον, µε στόχο αυτές να φτά-

σουν στο 7% του ΑΕΠ ή το 15% του Προϋπολογισµού.

•  Ανατροπή των πολιτικών ιδιωτικοποίησης, χρηµατοδότηση και ανάπτυξη, στελέχωση και ισόρροπη κα-

τανοµή των δηµοσίων υπηρεσιών και ιδιαίτερα των κοινωνικών (παιδεία, υγεία, ασφάλιση, πρόνοια) σύµ-

φωνα µε τις ανάγκες και εστίαση των δικτύων τους: στη χρησιµότητα, την πρόσβαση στη γειτονιά.

•  Μονιµοποίηση των εκτάκτων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες. Μόνιµη ενιαία σχέση εργασίας στο ∆ηµό-

σιο. Όχι στην τροποποίηση του άρθρου 103 του Συντάγµατος που αποσκοπεί στην άρση της µονιµότητας.

∏∏ ÂÂÈÈÙÙ˘̆¯̄››·· ÙÙËË˜̃ ··ÂÂÚÚÁÁ››··˜̃
Ó· Á›ÓÂÈ ̆ fiıÂÛË ÙÔ˘ Î¿ıÂ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘.

ªªÂÂ ÙÙËËÓÓ ÂÂÓÓfifiÙÙËËÙÙ·· ÎÎ··ÈÈ ÙÙÔÔÓÓ ··ÁÁÒÒÓÓ·· ÌÌ··˜̃
ÌÔÚÔ‡ÌÂ Ó· ‚¿ÏÔ˘ÌÂ ÊÚ·ÁÌfi ÛÙÈ˜ ÓÂÔÊÈÏÂÏÂ‡ıÂÚÂ˜ ÔÏÈÙÈÎ¤˜.
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ÁÓˆÚ›˙Ô˘ÌÂ  ÙÔ ‰ÚfiÌÔ.

ŸŸÏÏÔÔÈÈ ÛÛÙÙËËÓÓ ··ÂÂÚÚÁÁ››··

ŸŸÏÏÔÔÈÈ ÛÛÙÙÈÈ˜̃ ··ÂÂÚÚÁÁÈÈ··ÎÎ¤¤˜̃ ÛÛ˘̆ÁÁÎÎÂÂÓÓÙÙÚÚÒÒÛÛÂÂÈÈ˜̃ 

ÛÛÙÙËËÓÓ ∞∞ıı‹‹ÓÓ·· ÛÛÙÙÈÈ˜̃ 1111 ..ÌÌ.. ÛÛÙÙÔÔ ¶¶ÂÂ‰‰››ÔÔ ÙÙÔÔ˘̆ ÕÕÚÚÂÂˆ̂˜̃

ª·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ÂÚÁ·˙fiÌÂÓÔ˘˜ ÛÙÔÓ È‰ÈˆÙÈÎfi ÙÔÌ¤· ÁÈ· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ :
✔ ËË ÏÏÂÂËËÏÏ··ÛÛ››·· ÙÙˆ̂ÓÓ ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎÒÒÓÓ ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈˆ̂ÌÌ¿¿ÙÙˆ̂ÓÓ ÌÌ··˜̃

✔ ËË ̆̆ ÔÔ‚‚¿¿ııÌÌÈÈÛÛËË ÙÙÔÔ˘̆ ‚‚ÈÈÔÔÙÙÈÈÎÎÔÔ‡‡ ÌÌ··˜̃ ÂÂÈÈ¤¤‰‰ÔÔ˘̆
Ô˘ Û˘ÓÂ¯›˙ÂÙ·È Î·È ÌÂ ÙÔ Ó¤Ô ÚÔ¸ÔÏÔÁÈÛÌfi

✔ ËË ÔÔÏÏÈÈÙÙÈÈÎÎ‹‹ ÏÏÈÈÙÙfifiÙÙËËÙÙ··˜̃
✔ ËË ÊÊÔÔÚÚÔÔÏÏÔÔÁÁÈÈÎÎ‹‹ ÌÌ··˜̃ ··ÊÊ··››ÌÌ··ÍÍËË

✔ ËË ÈÈ‰‰ÈÈˆ̂ÙÙÈÈÎÎÔÔÔÔ››ËËÛÛËË ÙÙˆ̂ÓÓ ‰‰ËËÌÌÔÔÛÛ››ˆ̂ÓÓ ̆̆ ËËÚÚÂÂÛÛÈÈÒÒÓÓ
✔ ËË ̆̆ ÔÔ‚‚¿¿ııÌÌÈÈÛÛËË ÎÎ··ÈÈ ËË ÂÂÌÌÔÔÚÚÂÂ˘̆ÌÌ··ÙÙÔÔÔÔ››ËËÛÛËË

‚‚··ÛÛÈÈÎÎÒÒÓÓ ‰‰ËËÌÌfifiÛÛÈÈˆ̂ÓÓ ÎÎÔÔÈÈÓÓˆ̂ÓÓÈÈÎÎÒÒÓÓ ··ÁÁ··ııÒÒÓÓ 
fiˆ˜ Ë ·È‰Â›· Î·È Ë ̆ ÁÂ›·

ññ ÁÁÈÈ·· ÌÌÈÈ·· ··ÎÎfifiÌÌËË ÊÊÔÔÚÚ¿¿ ‚‚ÚÚÈÈÛÛÎÎfifiÌÌ··ÛÛÙÙÂÂ ÛÛÙÙÔÔ˘̆˜̃ ‰‰ÚÚfifiÌÌÔÔ˘̆˜̃
ññ ÎÎ¿¿ÙÙˆ̂ ÙÙ·· ̄̄ ¤¤ÚÚÈÈ·· ··fifi ÙÙ·· ··ÛÛÊÊ··ÏÏÈÈÛÛÙÙÈÈÎÎ¿¿ ÌÌ··˜̃ ‰‰ÈÈÎÎ··ÈÈÒÒÌÌ··ÙÙ·· !!!!!!

ññ ÓÓ·· ÁÁ››ÓÓÔÔ˘̆ÓÓ ‰‰ÂÂÎÎÙÙ¤¤˜̃ ÔÔÈÈ ÚÚÔÔÙÙ¿¿ÛÛÂÂÈÈ˜̃ ÌÌ··˜̃ !!!!!!
Η Κυβέρνηση πριν ο αλέκτωρ λαλήσει ξέχασε τις προεκλογικές δεσµεύσεις για προστασία του εισο-

δήµατος και διασφάλιση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων και παρουσίασε το πραγµα-
τικό αντιλαϊκό της πρόσωπο.

Έτσι αντί για προστασία του εισοδήµατος µε τον κρατικό προϋπολογισµό προωθείται και νέα υπο-
βάθµιση της θέσης των εργαζοµένων.

Αντί της διασφάλισης των ασφαλιστικών δικαιωµάτων µας ανακοινώνονται µέτρα και προωθούνται
ρυθµίσεις για µείωση συντάξεων, κατάργηση ταµείων, αύξησης ορίων ηλικίας.

Οι προεκλογικές δεσµεύσεις, για µια ακόµη φορά πετάχτηκαν στα σκουπίδια αφού τελείωσε η αξία
χρήσης τους, δηλαδή η δηµιουργία εντυπώσεων και η υφαρπαγή της ψήφου του εργαζοµένων.

Η  επίθεση στα δικαιώµατά µας συνεχίζεται και εντείνεται.
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