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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ  

ΣΤΙΣ 30 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 10:30 π.μ. ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ. 

 

Η κυβέρνηση πιστή στις κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής ένωσης και στις απατήσεις των 

μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ετοιμάζει να βάλει και νέα θηλιά στους λαιμούς των 

εργαζομένων με τις επικείμενες αλλαγές στην κοινωνική ασφάλιση. Στην ουσία ζητούν και 

άλλο αίμα από τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, ζητούν και άλλες θυσίες 

προκειμένου να εξυπηρετήσουν ή ακόμα και να αυξήσουν τη κερδοφορία των μεγάλων 

επιχειρηματικών ομίλων. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση εξήγγειλε το άνοιγμα του «νέου» 

ασφαλιστικού, που μόνο νέο δεν είναι. Είναι παλιό και δοκιμασμένο. Είναι κομμένο και 

ραμμένο για τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Έρχεται να πατήσει στο ασφαλιστικό του 

Κατρούγκαλου και των προηγούμενων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ. 

Πρόκειται για τους τρεις πυλώνες, δηλαδή η κυβέρνηση θα εγγυείται μόνο για το κομμάτι 

της εθνικής σύνταξης των 300 ευρώ όπου θα χρηματοδοτείτε από το κρατικό 

προϋπολογισμό και το υπόλοιπο θα το «κτίζει μόνος του» ο εργαζόμενος μέσα από τις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τα επαγγελματικά ταμεία. Για αυτό οι έμποροι υγείας, 

οι βιομήχανοι και οι εφοπλιστές έχουν ξεσαλώσει.  

Το πρώτο θύμα θα είναι οι επικουρικές συντάξεις οι οποίες η κυβέρνηση τις χαρίζει στις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες. Στην ουσία και αυτός ο νόμος έρχεται να απαλλάξει 

ακόμα περισσότερο το κράτος και τους εργοδότες από την υποχρέωση τους στη κοινωνική 

ασφάλιση προκειμένου να μειώσουν ακόμα περισσότερο το λεγόμενο μισθολογικό κόστος, 

δηλαδή να κάνουν ακόμα πιο φθηνή την εργατική δύναμη.  

Με το συγκεκριμένο το σύστημα θα ξέρεις τι θα πρέπει να πληρώσεις αλλά δεν θα γνωρίζεις 
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τι θα λάβεις, αφού τα χρήματα που θα καταβάλλονται θα τζογάρονται από τους 

«επενδυτές» δηλαδή από τα αρπακτικά στα χρηματιστήρια, αδιαφορώντας για τυχόν 

χρεωκοπίες. Kαι τέτοια κρούσματα χρεωκοπίας έχουμε δει πολλά. 

ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΝΑ 

ΑΚΟΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑ. 

Το ζήτημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι σοβαρό και μας ενδιαφέρει όλους μας. 

Κοινωνική Ασφάλιση  δεν είναι μόνο η σύνταξη, αφορά τις κοινωνικές παροχές, την ιατρική 

περίθαλψη κ.λ.π. Ειδικά σε εμάς στους ΟΤΑ είναι σε εξέλιξη μεγάλες ανατροπές όσο αφορά 

τα Βαριά και Ανθυγιεινά που είναι κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης. Και μπορεί η 

κυβέρνηση να το πάγωσε για λίγο διάστημα αλλά είναι σίγουρο ότι το αμέσως επόμενο 

διάστημα θα κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε. 

Δεν πρέπει να τους δώσουμε ούτε άλλο χώρο, ούτε άλλο χρόνο. Καμιά αναμονή και καμιά 

αυταπάτη.  Όσο αυτοί θα μιλάνε για «δικαιότερα» συστήματα τόσο ο λαός θα πρέπει να 

είναι πιο κουμπωμένος.  

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ καλεί σε γενικό συναγερμό.  Άμεσα τα σωματεία του κλάδου να 

προχωρήσουν σε συνεδριάσεις διοικητικών συμβουλίων, γενικές συνελεύσεις προκειμένου 

να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στο συλλαλητήριο.  
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