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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
∆εν αφήνουν τίποτα όρθιο στα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώµατα!

Πέµπτη 4 ∆εκέµβρη, θα προχωρήσουµε σε παράσταση διαµαρτυρίας
στις 10:00 πµ στο κτήριο του ΙΚΑ.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ! Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΗ ΝΕΑ ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ!

Κυριακή 7 ∆εκέµβρη ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στο ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΠΑΜΕ 18:30 στον ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΗΠΟ
Κυβέρνηση και ΕΕ κατασπαράζουν όποιο δικαίωµα έχει αποµείνει από την Κοινωνική Ασφάλιση
των εργαζόµενων και των συνταξιούχων για να στηρίξουν τους µεγαλοεπιχειρηµατίες στην
υγεία, στην ιδιωτική ασφάλιση, για να ενισχύσουν τα κέρδη των µονοπωλιακών οµίλων. Σε
τέτοια ανάπτυξη και ανάκαµψη αναφέρονται. Οι αλλαγές που προετοιµάζουν θα είναι ακόµα πιο
επώδυνες για τους εργαζόµενους σε ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, πλήττουν τις γυναίκες, τα νέα
ζευγάρια, τους συνταξιούχους. Τα µέτρα αφορούν τους πάντες, δεν εξαιρούν κανέναν. Κάθε
σωµατείο, κάθε συνταξιουχική οργάνωση, κάθε γυναικείος σύλλογος, κάθε σύλλογος
νεολαίας να µπει µπροστά, να πάρει την ευθύνη και τη θέση του στον αγώνα.

Να µην επιτρέψουµε το σφαγιασµό των δικαιωµάτων µας!
Με τους αγώνες και τη συµµετοχή µας, είναι στο χέρι µας να τους εµποδίσουµε!
•

•

•

•

•
•
•

Μειώνουν ξανά τις συντάξεις! Τις κατεβάζουν στα όρια των 200 και 300 ευρώ!
Συζητούν και στοχεύουν στην προσαρµογή των συντάξεων στα όρια του «ελάχιστου
εγγυηµένου εισοδήµατος» δηλαδή σε ένα µέτρο της ΕΕ που είναι φτιαγµένο µόνο και µόνο
για να ρίχνει συνολικά προς τα κάτω τους µισθούς και τις συντάξεις τη στιγµή που το λαϊκό
εισόδηµα βρίσκεται ήδη στα όρια της ανέχειας.
Αυξάνουν δραµατικά τα όρια ηλικίας! Σβήνουν τη δυνατότητα που είχαν αρκετοί
εργαζόµενοι να συνταξιοδοτηθούν πριν το 62ο έτος της ηλικίας τους ή πριν το γενικό όριο
του 67ου έτους. Θίγει κυρίως παλιούς ασφαλισµένους που µπορεί να είχαν µπει στην
παραγωγή ακόµα και από την δεκαετία του '70 αλλά είτε τους λείπει ο αναγκαίος αριθµός
ενσήµων είτε το όριο ηλικίας. Σε αυτές τις οµάδες περιλαµβάνονται οι γυναίκες µε ανήλικα
παιδιά, εργαζόµενοι που ασφαλίζονται στα ΒΑΕ, ασφαλισµένοι στο ∆ηµόσιο µε τουλάχιστον
25ετία και µεταβατικά όρια ηλικίας πριν το 62ο έτος.
Αυξάνουν τον ελάχιστο αριθµό ενσήµων για την κατοχύρωση του δικαιώµατος στη
σύνταξη από τα 4.500 ένσηµα στα 6.000 ένσηµα! ∆ηλαδή ιδιαίτερα για τους νέους
ανθρώπους που σήµερα η ανεργία τους θερίζει, που εργάζονται µε 2ωρα και 3ωρα και σε
προγράµµατα απασχόλησης, η σύνταξη µε τη µορφή που γνωρίζουµε ως σήµερα δε θα
υπάρχει.
Συζητούν για νέους µαθηµατικούς τύπους που θα µειώνουν τις συντάξεις,
µαγειρεύοντας ξανά και ξανά τους συντελεστές αναπλήρωσης και τα κριτήρια έτσι ώστε να
µας καταδικάσουν στην εξαθλίωση.
Τσακίζουν το ΕΚΑΣ που έδινε ανάσα στους χαµηλοσυνταξιούχους. Μειώνουν τα
προνοιακά επιδόµατα.
Αφήνουν την υγεία του λαού και την προστασία των εργαζόµενων στο έλεος
των κερδών των ασφαλιστικών εταιρειών!
Αυξάνουν τον ΦΠΑ σε διάφορα είδη µε αποτέλεσµα τις αυξήσεις των τιµών,

•

πλήττοντας κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώµατα!
Προωθούν νέα µείωση µισθών στον ∆ηµόσιο τοµέα τη στιγµή που ως σήµερα ένας
δηµόσιος υπάλληλος έχει χάσει πάνω από 5 µισθούς τον χρόνο.

Τρίβουν τα χέρια τους οι ασφαλιστικές εταιρείες!
Οι συνεχείς µειώσεις στις συντάξεις και ο βαθιά αντιδραστικός αντιασφαλιστικός νόµος του 2010
που µπαίνει σε εφαρµογή από αρχή του έτους, δεν τους αρκεί. Νοµοθετούν συνεχώς µέτρα που
απαλλάσσουν το κράτος και τη µεγαλοεργοδοσία από τις ευθύνες τους στο ασφαλιστικό. Θέλουν
η σύνταξη και η υγεία να εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις εισφορές µας ώστε να
απαλλαγούν σταδιακά από τις ευθύνες τους. Επιδιώκουν να γίνει η ασφάλιση ατοµική
υπόθεση του καθένα, να γίνουµε πελάτες των ασφαλιστικών εταιρειών, στο έλεος της
κερδοφορίας τους.

Φτάνει πια! Μέχρι εδώ! ∆εν πρέπει να το επιτρέψουµε!
Να µη χαρίσουµε τις κατακτήσεις που κερδήθηκαν µε αγώνες και αίµα!
Το ΠΑΜΕ καλεί την εργατική τάξη και τα συνδικάτα της, τις γυναίκες, τη νεολαία, τους
συνταξιούχους να συγκρουστούν µε τους σχεδιασµούς της κυβέρνησης, της ΕΕ και των
επιχειρηµατικών οµίλων.
•
•
•
•

Να µην επιτρέψουµε να γκρεµίσουν το όποιο ασφαλιστικό δικαίωµα απέµεινε.
Να µην επιτρέψουµε τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα να παραδοθούν στα νύχια των
ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων.
Να µην επιτρέψουµε την απαλλαγή των επιχειρήσεων και του κράτους από τις
ασφαλιστικές εισφορές.
Να µην επιτρέψουµε άλλα αντιλαϊκά µέτρα. Να καταργηθούν όλοι οι ως σήµερα
αντιλαϊκοί εφαρµοστικοί νόµοι των µνηµονίων.
Τα µέτρα που θέλουν να φέρουν υπονοµεύουν παραπέρα το µέλλον της νεολαίας, ξεζουµίζουν
συνολικά τους εργαζόµενους µέχρι τα βαθιά γεράµατα.
Αν τα µέτρα προχωρήσουν ή όχι, θα εξαρτηθεί από τη στάση µας!
Αν θα δεχτούµε να σφαγιαστούµε για τα κέρδη των µεγαλοεπιχειρηµατιών ή θα διεκδικήσουµε
τη ζωή που µας αξίζει!

∆εν υποτασσόµαστε στις αξιώσεις της κυβέρνησης, των µονοπωλίων, της ΕΕ!
Κανένας δεν επιτρέπεται να περιµένει τη σφαγή του!
∆ε θα παραιτηθούµε από το δικαίωµα στην αξιοπρεπή ζωή! Να βάλουµε φρένο στους
σχεδιασµούς για την κατάργηση του κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης!
Να
αγωνιστούµε για ένα ασφαλιστικό σύστηµα που θα προστατεύει τον εργαζόµενο, θα του
εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ποιοτική ζωή µετά τον εργασιακό βίο, θα του προσφέρει
δωρεάν αναβαθµισµένες υπηρεσίες Υγείας - Πρόνοιας και Περίθαλψης.

Μπορούµε να τους σταµατήσουµε!

Να προετοιµαστούµε για νέα απεργιακή µάχη!
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