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Η Εναλλακτική Παρέμβαση για το ασφαλιστικό ζήτημα
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση που από καιρό ευαγγελιζόταν η κυβέρνηση άρχισε πλέον με δηλώσεις
των υπουργών της και διαρροές να παίρνει περιεχόμενο. Συνοψίζεται σε δύο άξονες :
Α. μια ακόμη «αρπαχτή» σε βάρος όσων ασφαλιστικών ταμείων παραμένουν ακόμη υγιή.
Β. Αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση και μείωση των συντάξεων.
Τα συγκεκριμένα μέτρα που δηλώνει ότι θα πάρει είναι:
Α) Ενοποίηση των βιώσιμων ταμείων (νομικών, μηχανικών, γιατρών και εργαζομένων στον τύπο) σε
ένα. Έτσι διευκολύνονται οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και ο έλεγχος του. Ταυτόχρονα
περιορίζεται η, ήδη μικρή, δυνατότητα των οργανώσεων των ασφαλισμένων να καθορίζουν την
πολιτική των ασφαλιστικών τους ταμείων. Κρίνοντας από τη γενική κατεύθυνση των θέσεων της για
το ασφαλιστικό είναι φανερό ότι η ενοποίηση θα σημάνει εξίσωση των διαφετικών παροχών κάθε
ταμείου προς τα κάτω.
Β) Δέσμευση των αποθεματικών τους σε ποσοστό 15 και των εσόδων τους από «κοινωνικούς»
πόσους σε ποσοστό 10% προκειμένου να χρηματοδοτηθούν τα ελλείμματα των υπολοίπων ταμείων
που προκάλεσε η πολιτική των μέχρι τώρα κυβερνήσεων, που συνίσταται στη μη πληρωμή των
κρατικών υποχρεώσεων προς τα ταμεία, τη διευκόλυνση με χαριστικές ρυθμίσεις των μεγάλων
επιχειρήσεων να μην πληρώνουν τις εισφορές τους, και τη ληστεία των αποθεματικών τους με
δομημένα ομόλογα κλπ
Γ) Κατάργηση της δυνατότητας συνταξιοδότησης μετά από 37 χρόνια δουλειάς χωρίς όριο ηλικίας.
Δ) Γενική μείωση των συντάξεων με το τέχνασμα του υπολογισμού της σύνταξης στο μέσο όρο
αποδοχών της τελευταίας 10ετίας πριν τη συνταξιοδότηση.
Τα μέτρα αυτά, σαν σύνολο θα εκμηδενίσουν ακόμα και τις ήδη μικρές παροχές του ταμείου
Νομικών και του ΚΕΑΔ (η ανώτατη σύνταξη του ΤΝ, μετά 37 χρόνια εργασίας είναι σήμερα 1173
ευρώ)
Οποιαδήποτε δέσμευση αποθεματικών ή εσόδων είναι βέβαιο ότι θα καταστήσει τα ασφαλιστικά
μας ταμεία προβληματικά για μια ακόμη φορά με συνέπεια την αύξηση των εισφορών ή τη μείωση
των ήδη πενιχρών συντάξεων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ταμείο νομικών είχε γίνει προβληματικό
μέσω του ίδιου ακριβώς μηχανισμού: της άτοκης δέσμευσης των αποθεματικών του από την
Τράπεζα της Ελλάδος. Χρειάστηκε ο υπερδιπλασιασμός των εισφορών μας και αγώνες ετών για να
επιστρέψουν οι εκάστοτε κυβερνήσεις μέρος των χρημάτων που υπεξαιρούσαν από το Ταμείο,
δηλαδή κονδυλίων που εισέπρατταν για λογαριασμό του χωρίς να τα αποδίδουν.
Ακόμη και σήμερα που το ΤΝ και ο ΚΕΑΔ μπορούν να προσφέρουν καλύτερες συντάξεις
εμποδίζονται με κυβερνητικές αποφάσεις.
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Είναι γνωστό ότι τα τελευταία είκοσι χρόνια για τη μείωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
εργαζομένων επιλέγεται η τακτική της σαλαμοποίησης. Η τωρινή φάση επιχειρείται να γίνει
κοινωνικά ανεκτή με τα επικοινωνιακά τρυκ περί «ρετιρέ» της κοινωνικής ασφάλισης, «ευγενών
ταμείων» και «κοινωνικών» πόρων που συντηρούν τα ταμεία. Αποκρύπτουν ότι η κατάσταση κάθε
ασφαλιστικού ταμείου, είναι ευθέως ανάλογη με τις οφειλές του κράτους και των επιχειρήσεων σ'
αυτό. Ότι οι «κοινωνικοί» πόροι είναι επιστροφή πολύ μικρού μέρους από τη φορολογία που
πληρώνουν οι ίδιοι οι ασφαλισμένοι κάθε ταμείου.
Ο πρόεδρος και η κυβερνητική παράταξη στο ΔΣΑ, προσπαθούν με κάθε τρόπο να στηρίξουν την
κυβερνητική πολιτική (λόγω και της... ευγενούς άμιλλας για το χρίσμα της ΝΔ στις επόμενες
εκλογές του συλλόγου). Όταν ήδη είναι δηλωμένες οι κυβερνητικές προθέσεις, αυτοί αποφάσισαν,
δυστυχώς με τη βοήθεια συνδικαλιστών και από άλλες παρατάξεις, τη συγκρότηση επιτροπής για...
μελέτη και διάλογο. Δεν μας είπαν τι θα... μελετήσουν. Η αναλογιστική μελέτη για το ταμείο
Νομικών έχει ήδη ολοκληρωθεί και αποδεικνύει ότι αν δεν θιγούν οι πόροι και τα αποθεματικά του
αυτό θα είναι βιώσιμο σε βάθος 50 ετών.
Δεν κατανοούμε σε ποια βάση αποφασίζουν διάλογο: Πόσο θα μειωθούν οι συντάξεις μας ή πόσα
θα κλαπούν από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων Αρνήθηκαν την πρόταση συμβούλων
της μειοψηφίας για ενημέρωση του κλάδου και σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης με επιχείρημα...
ότι δεν είναι ακόμη ώριμο. Ο πρόεδρος σε μια επίδειξη καισαρικής αντίληψης για τη δημοκρατική
λειτουργία του συλλόγου, αρνήθηκε να θέσει καν το θέμα για συζήτηση στο ΔΣ. Άλλωστε δεν έχουν
συγκαλέσει τη γενική συνέλευση καθόλου στα 3 χρόνια της θητείας τους. Ο φόβος τους είναι μήπως
ο κλάδος αποφασίσει συμμετοχή στις κινητοποιήσεις των υπόλοιπων κλάδων που θίγονται.
Μετά τη δημοσιοποίηση με κοινή ανακοίνωση 11 συμβούλων της των χειρισμών του πανικόβλητος
έσπευσε να εξαγγείλει ότι στο επόμενο ΔΣ θα φέρει πρόταση για σύγκληση της ΓΣ. Ίδωμεν.
Ζητάμε από όλους τους συναδέλφους, με τη φυσική παρουσία τους την 4.12.07 στο διοικητικό
συμβούλιο να αξιώσουν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης.
Για να αντιδράσουμε.
Στην ενοποίηση των ταμείων. Στη ληστεία των εσόδων και αποθεματικών τους.
Στη μείωση των συντάξεων και στην αύξηση των ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση.
Για να διεκδικήσουμε.
Κατάργηση της διάκρισης μεταξύ ασφαλισμένων πριν και μετά την 1.1.93 που οδηγεί τους
νεώτερους συναδέλφους, ενώ πληρώνουν ίδιες εισφορές με τους παλαιότερους, να δικαιούνται το
1/3 της σύνταξης.
Αύξηση των συντάξεων μας και σταμάτημα των παρεμβάσεων της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό
μας ταμείο.
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