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Ολοι στον αγώνα, όλοι στη 48ωρη απεργία!
Ανακοίνωση για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση

Σε ανακοίνωση για το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο, το ΠΑΜΕ σημειώνει: «Κανένας εργαζόμενος να μην ξεγελαστεί από
τους ελιγμούς, τις μεθοδεύσεις και τους τακτικισμούς της κυβέρνησης, που στόχο έχουν να αδυνατίσουν την αγωνιστική
απάντηση απέναντι στο νέο χτύπημα που φέρνει στην Κοινωνική Ασφάλιση. Να απαντήσουμε στα προκλητικά
ψέματα της κυβέρνησης!

Μετά το νέο τσεκούρι που επιβλήθηκε το καλοκαίρι στις ήδη τσακισμένες συντάξεις, όταν έχουν ήδη ψηφιστεί μειώσεις
ύψους 1,8 δισ. στις συνταξιοδοτικές δαπάνες μόνο για το 2016 και για τα έτη 2017 - 2018 προβλέπονται μεγαλύτερες
περικοπές, προκλητικά η κυβέρνηση συνεχίζει το παραμύθι ότι με το νέο νόμο - λαιμητόμο δεν θα υπάρξουν μειώσεις στις
συντάξεις.

Ερχεται βαρύ πλήγμα στο Ασφαλιστικό που μας αγγίζει όλους! Κάθε εργαζόμενο, κάθε κλάδο! Εργαζόμενους νέους
και παλιούς, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, εργαζόμενους με πολλά έτη ασφάλισης, εργαζόμενους με μισθούς που
χαρακτηρίζονται "υψηλοί" προκειμένου να δικαιολογηθεί η εξίσωση προς τα κάτω σε συντάξεις και δικαιώματα, ώστε να
συνηθίσουμε τη ζωή με τα ελάχιστα και τα ψίχουλα!

Το νέο Ασφαλιστικό χτυπά κύρια τους εργαζόμενους που βρίσκονται στους σημερινούς άθλιους μισθούς των 586 και 511
ευρώ, τους εργαζόμενους που εργάζονται με όλες τις ελαστικές μορφές εργασίας, τους ανέργους! Είναι οι εργαζόμενοι
που καταδικάζονται σήμερα στην ανέχεια και στο μέλλον σε μια σύνταξη στα όρια των 400 - 500 ευρώ, λίγο παραπάνω
από το ποσό της εθνικής σύνταξης που θα εγγυάται δήθεν το κράτος!

Με τα μέτρα που φέρνει η κυβέρνηση τσακίζεται η σημερινή κατώτερη σύνταξη έως και 15% περίπου. Από τα 486 ευρώ
κατρακυλά στα 345 της εθνικής σύνταξης. Τα 15 έτη του ανταποδοτικού τμήματος της σύνταξης που θα προστίθενται
στην εθνική σύνταξη, θα υπολογίζονται με ποσοστό αναπλήρωσης 0,77%, δηλαδή στην κυριολεξία θα προστίθενται
ψίχουλα! Επιπλέον, τα 384 ευρώ της εθνικής σύνταξης θα δίνονται με 20 έτη ασφάλισης όταν σήμερα αρκούσαν 15 έτη.
Οποιος εργαζόμενος θέλει να βγει στα 62 έτη, όπως για πολλές κατηγορίες ίσχυε έως σήμερα, θα δέχεται ποινή 40%,
δηλαδή θα μειώνεται απευθείας η σύνταξή του, στα 230 ευρώ.

Οι μειώσεις δεν αγγίζουν μόνο τους νέους συνταξιούχους αλλά και τους παλιούς! Ο επανυπολογισμός των συντάξεων, ο
υπολογισμός με βάση το μέσο όρο του εργασιακού βίου, η νέα σφαγή στις επικουρικές συντάξεις, το τσάκισμα του ΕΚΑΣ
μέχρι την πλήρη κατάργησή του, το χτύπημα στις αναπηρικές συντάξεις πλαισιώνονται με νέα μειωμένα ποσοστά
αναπλήρωσης, με αυτόματους κόφτες συντάξεων!

Δεν υπάρχει χρόνος για χάσιμο! Καμιά αναμονή! Δε θα τους αφήσουμε να ολοκληρώσουν τη σφαγή! Δε θα
παραδώσουμε την ασφάλιση στα κοράκια των ασφαλιστικών εταιρειών που περιμένουν στη γωνία! Δε θα
περάσει ο νόμος - λαιμητόμος! Ολοι στον αγώνα, όλοι στη 48ωρη απεργία!».
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Πρωτοβουλίες από Συνδικάτα - Λαϊκές Επιτροπές
Η δημοσιοποίηση χτες του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου και η αναμενόμενη κατάθεσή του στις αρχές της επόμενης
βδομάδας στη Βουλή σημαίνουν συναγερμό στους εργαζόμενους και σηκώνουν ψηλότερα τον πήχη της δουλειάς που
πρέπει να γίνει για να πετύχει η γενική 48ωρη απεργία. Ανάμεσα στις πρωτοβουλίες που σχεδιάζουν Σωματεία,
Γραμματείες του ΠΑΜΕ, Λαϊκές Επιτροπές και Επιτροπές Ανέργων είναι οι εξής:

Στα Χανιά, το ΠΑΜΕ καλεί σε συλλαλητήριο αύριο, Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ., στην πλατεία Νέων Καταστημάτων.
Στη Λάρισα, συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, στις 7.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία της

πόλης.
Στην Αθήνα, η Λαϊκή Επιτροπή 5ου - 6ου Διαμερίσματος οργανώνει πικετοφορία την Παρασκευή, στις 7 μ.μ.,

με αφετηρία τον Αγιο Νικόλαο (Αχαρνών).
Στη Ζάκυνθο το Εργατικό Κέντρο καλεί σε συγκέντρωση την Παρασκευή, στις 8 μ.μ., στα γραφεία του

(Ευγενίδου 5).
Στην Κοζάνη, η τοπική Γραμματεία του ΠΑΜΕ καλεί σε συγκέντρωση αύριο, Πέμπτη, στις 7.30 μ.μ. στην

κεντρική πλατεία.

Παράλληλα, προγραμματίζονται συζητήσεις με εργαζόμενους και ανέργους. Η Γραμματεία Πρέβεζας του ΠΑΜΕ καλεί
σε σύσκεψη σήμερα, Τετάρτη, στις 7.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο. Πρόγραμμα συσκέψεων υλοποιεί η Γραμματεία
Αιτωλοακαρνανίας του ΠΑΜΕ σε Αγρίνιο (24/4), Ναύπακτο (22/4) και Μεσολόγγι (22/4). Ο Σύνδεσμος
Συνταξιούχων ΙΚΑ Αθήνας οργανώνει σύσκεψη το Σάββατο 23/4, στις 10.30 π.μ., στο ΕΚ Αθήνας (Γ' Σεπτεμβρίου 48Β,
2ος όροφος). Επίσης, η Επιτροπή Ανέργων Πατησίων - Κυψέλης καλεί σε σύσκεψη - συζήτηση σήμερα, Τετάρτη, στις
7 μ.μ., στο Στέκι Εργαζομένων και Νεολαίας (Πατησίων 252, πλατεία Κολιάτσου). Η Ενωση Οικοδόμων
Αιτωλοακαρνανίας καλεί σε σύσκεψη αύριο Πέμπτη, στις 6.30 μ.μ., στο Εργατικό Κέντρο Αγρινίου.

Τέλος, τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ ΝΑΤ καλούν σε οργανωτική
σύσκεψη αύριο, Πέμπτη, στις 10.30 π.μ., στα γραφεία της ΠΕΜΕΝ.
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