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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες,
Η Ένωση Λιμενεργατών ΟΛΠ συμμετέχει στο συλλαλητήριο που έχουν εξαγγείλει
συνδικάτα του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα την Τετάρτη 1 Σεπτέμβρη στις 7μμ στο
Σύνταγμα ενάντια στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης που ιδιωτικοποιεί την επικουρική
ασφάλιση. Για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση προχωρά χωρίς καμιά κοινωνική διαβούλευση
στη νομοθέτηση άκρως αντεργατικών και αντιλαϊκών διατάξεων. Το νομοσχέδιο του Υπ.
Εργασίας θεσπίζει την πλήρη ιδιωτικοποίηση της δημόσιας επικουρικής ασφάλισης με
άμεσο κίνδυνο για μειώσεις των σημερινών συντάξεων και αμφίβολή καταβολή συντάξεων
στους μελλοντικούς συνταξιούχους. Το οικονομικό κόστος της μετάβασης από τη δημόσια
κοινωνική ασφάλιση σε ιδιωτικό ανταποδοτικό σύστημα υπολογίζεται σε δεκάδες
δισεκατομμύρια ευρώ για την οικονομία της χώρας και ναρκοθετεί τη βιωσιμότητα του
δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος στο άμεσο μέλλον.
Μέσα στο καλοκαίρι και λίγες ώρες πριν διακόψει τις εργασίες η Βουλή, μπήκε για
συζήτηση στην αντίστοιχη επιτροπή το νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση και μέχρι
το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας προγραμματίζεται η ψήφιση του από το κυβερνητικό
κόμμα έχοντας την άρνηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Προσπαθούν να φέρουν
τεράστιες αλλαγές για το σύνολο του κόσμου της εργασίας και των συνταξιούχων της
χώρας εν κρυπτώ. Με σαθρά επιχειρήματα και ευχολόγια η κυβέρνηση επιχειρεί να πείσει
ότι δεν θα μειωθούν οι τωρινές συντάξεις και ότι οι μελλοντικές γενιές συνταξιούχων θα
λαμβάνουν υψηλές συντάξεις από το τζογάρισμα των κόπων μιας ζωής μέσω
ασφαλιστικών εταιρειών.
Οι εργαζόμενοι έχουμε όμως καταλάβει ότι αυτά τα σχέδια όχι μόνο δεν υπηρετούν τα
δικά μας συμφέροντα αλλά υποθηκεύουν το μέλλον και των επόμενων γενεών αφού οι

εισφορές των νέων ασφαλισμένων – αλλά και όσων είναι έως 35 ετών- θα γίνουν
αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις ξένες ασφαλιστικές εταιρείες που θα «επενδύουν» τις
εισφορές μας με αβέβαια οικονομικά αποτελέσματα. Θυμόμαστε όλοι την κατάρρευση των
ιδιωτικών ασφαλιστικών τόσο στο εξωτερικό όσο και στη χώρα μας (Ασπίς Πρόνοια) αλλά
και το σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα. ∆εν θέλουμε ένα τέτοιο μέλλον για τη δημόσια
κοινωνική ασφάλιση και τους κόπους μας. ∆ιεκδικούμε ν’αποσυρθεί το νομοσχέδιο που:


Πλήττει τους σημερινούς και μελλοντικούς συνταξιούχους και ιδιαίτερα τους
νέους ασφαλισμένους κάτω των 35 ετών



Πλήττει το δημόσιο συμφέρον και υπονομεύει την εθνική οικονομία γιατί
δημιουργείται χρηματοδοτικό κενό για την κάλυψη των υφιστάμενων συντάξεων
ύψους 55-75 δις ευρώ για τις επόμενες δεκαετίες



Τζογάρει

τις

εισφορές

των

ασφαλισμένων

σε

«επενδυτικά»

πακέτα

ασφαλιστικών εταιρειών και μετακυλύει το ρίσκο της «επένδυσης» στους
ασφαλισμένους
Με το νομοσχέδιο δημιουργείται το νέο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής
Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) που θα διαχειρίζεται τις εισφορές μας εντοπίζονται τα εξής:


∆εν θα υπάρχει κοινωνικός έλεγχος καθώς δεν θα έχει τριμερή σύνθεση, όπως
σήμερα, στη διοίκηση του ταμείου (δημόσιο, εργοδότες, εργαζόμενοι)



Παρέχεται «ασυλία» στα μέλη του ∆Σ έναντι ιδιωτών για πράξεις ή
παραλείψεις που συνδέονται με την άσκηση των καθηκόντων τους



∆εκάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως θα καλύψουν από τις εισφορές των
ασφαλισμένων τις υποδομές του νέου φορέα όπως ενοίκια, μισθοδοσία, μπόνους
των golden boys, εκδηλώσεις κ.α.



Ο ∆/νων Σύμβουλος του ΤΕΚΑ μπορεί να προσλαμβάνει και να απολύει όποιον
θέλει παρότι το ταμείο είναι δημόσιο (διαδικασίες εκτός διαγωνισμών ΑΣΕΠ)

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουμε αγωνιστικό παρόν στο συλλαλητήριο την
Τετάρτη 1 Σεπτέμβρη στις 7μμ στην Πλ. Συντάγματος.
∆ΕΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ
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