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: 210-5238973
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: oltee.oltee@gmail.com
&
ηλεκτρον. σελ.: http://www.oltee.gr

ΤΚ-Πόλη : 104 36 Αθήνα
Πρόεδρος: 6932-619808
facebook: σελίδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.
facebook: ομάδα Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ - ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
Τα χειρότερα για το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό των δημοσίων υπαλλήλων
συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευτικών, έρχονται με την νέα νομοθετική
πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης και είναι η συνέχεια των νομοθετικών
ρυθμίσεων που αφορούσαν τα όρια ηλικίας και μνημονιακών δεσμεύσεων, προς τους
δανειστές συνεταίρους μας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του περασμένου καλοκαιριού.
Το υπό συζήτηση σχέδιο – πρόταση της κυβέρνησης για το συνταξιοδοτικό
έχει καθαρά αντιασφαλιστική κατεύθυνση, συνθλίβει κατακτήσεις του λαϊκού κινήματος
και κατεδαφίζει όποιες κοινωνικές οάσεις απέμειναν αλώβητες από παρόμοιες καταστροφικές
νομοθετικές πρωτοβουλίες των προηγούμενων κυβερνήσεων.
Κουρεύει τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων και λεηλατεί τις επερχόμενες
συντάξεις των νέων συνταξιούχων σε ποσοστά που κυμαίνονται στο 15-30% των
σημερινών ήδη κουρεμένων συντάξεων, βάζοντας ταφόπλακα στο Δημόσιο,
καθολικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης μετατρέποντάς την
σε
ανταποδοτική,
με
κατεύθυνση
να
γίνει
πλήρως
κεφαλοποιητική
(βλ.
http://www.oltee.gr/?p=5618)
Οι εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι γίνονται θύματα για άλλη μια φορά των απανωτών
αντιασφαλιστικών νομοθετικών ρυθμίσεων που οδηγούν τις συντάξεις σε επιδόματα που θα
αποδίδονται σε ηλικίες 67 χρονών και πάνω.
Οι εκπαιδευτικοί δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν να τους οδηγήσει στην
εξαθλίωση και με τον συνεχή αγώνα τους θα προασπίσουν το δικαίωμα να ζουν με
αξιοπρέπεια, όταν θα συνταξιοδοτούνται, με τη σύνταξη που δικαιούνται στο ύψος
του 80% του τελευταίου μισθού τους.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί με μια φωνή
βροντοφωνάζουν:




απευθύνονται στην κυβέρνηση και

Όχι στις μειώσεις των κύριων συντάξεων.
Όχι στις μειώσεις και τη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης, του μετοχικού
ταμείου και του εφάπαξ.
Όχι στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
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Όχι στα βάρβαρα μέτρα του τρίτου μνημονίου και του επερχόμενου νέου
αντιασφαλιστικού νόμου.
Όχι στη «σφαγή» των «νέων» συνταξιούχων.
Όχι στην ενοποίηση των ασφαλιστικών ταμείων κύριας, επικουρικής
ασφάλισης και εφάπαξ σε ένα υπέρ-ταμείο που θα οδηγήσει στην περαιτέρω
λεηλασία όσων αποθεματικών έχουν απομείνει στα Ταμεία με δραματικές συνέπειες για
όλες τις συντάξεις.
Ναι στο δημόσιο, αναδιανεμητικό χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης.
Ναι στη συμμετοχή του κράτους στην αντιμετώπιση της κρίσης του
ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος, γιατί το κράτος έχει συνέχεια και
ευθύνεται διαχρονικά για τις λαθεμένες πολιτικές και παραλήψεις.
Ναι στην κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που ψηφίστηκαν τα
τελευταία χρόνια και των νομοθετικών ρυθμίσεων που προωθήθηκαν την
πενταετία των μνημονίων.
Ναι στην επιστροφή στα Ασφαλιστικά Ταμεία όλων των αποθεματικών που
υπεξαιρέθηκαν από τις τράπεζες, τους εργοδότες και το κράτος, που χάθηκαν με τα
δομημένα ομόλογα, το «κούρεμα» του PSI και όχι μόνο.
Ναι στην άμεση χρηματοδότηση όλων των Ταμείων (ΜΤΠΥ, ΕΤΕΑ, ΤΠΔΥ) για
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους δικαιούχους.
Ναι στην ανακεφαλαίωση των Ασφαλιστικών Ταμείων για αποκατάσταση των
απωλειών λόγω του PSI.
Ναι στην αποκατάσταση των απωλειών της τελευταίας μνημονιακής
πενταετίας, στις συντάξεις με ύψος της κύριας σύνταξης στο 80% του
τελικού μισθού.
Ναι στις αξιοπρεπείς συντάξεις, πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς στα 30
χρόνια υπηρεσίας, με όριο ηλικίας τα 60 χρόνια.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ
στη Γενική Απεργία, την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2016
και στο Απεργιακό Συλλαλητήριο στην Πλατεία Κλαυθμώνος 11:00 π.μ.
Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε.

