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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 3/2/16

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι

Ο νέος νόμος για το ασφαλιστικό που φέρνει η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έρχεται να
ικανοποιήσει την επιθυμία των εργοδοτών γιαÂ εξασφάλιση της κερδοφορίας τους! Με τη
στήριξη της ΕΕ και των εργοδοτικών ενώσεων προχωράνε σε νέες μειώσεις μισθών και
συντάξεων με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών μας, ενώ παράλληλα μετατρέπουν
την κοινωνική ασφάλιση σε εμπόρευμα που όποιος πληρώνει θα έχει και θα θησαυρίζουν οι
ασφαλιστικές εταιρίες. Αυτός ο νόμος αποτελεί την ταφόπλακα στο ασφαλιστικό
σύστημα που γνωρίσαμε μέχρι τώρα
καθώς βάζει οριστικά τέλος σε ό,τι ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό δικαίωμα μας είχε
απομείνει.

Από τα μέτρα που ετοιμάζουν δεν γλιτώνει κανένας εργαζόμενος και κανένας
κλάδος. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να φέρουν το νόμο στη Βουλή, αυτός ο
νόμος δεν παίρνει τροποποιήσεις ούτε βελτιώσεις!

Δε φταίνε οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι για την κατάσταση των ταμείων, αλλά το
κράτος και οι μεγαλοεργοδότες που τόσα χρόνια λήστευαν τα λεφτά των ταμείων μας και
τα τζογάριζαν στο χρηματιστήριο και τις ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών.

Μεγάλες είναι οι ευθύνες της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και της ΟΤΟΕ στον κλάδο μας, που όλα
αυτά τα χρόνια στα τραπέζια των κοινωνικών διαλόγων έβαζαν πλάτη για να διαλυθεί το
ασφαλιστικό σύστημα και να χαθούν τα λεφτά των ταμείων μας. Έχουν ευθύνες ακόμη
και τώρα που αντί να καλούν σε μαζικούς και μαχητικούς αγώνες, αντί να
οργανώνουν την απεργιακή απάντηση των εργαζομένων, υπονομεύουν τον αγώνα
μας και είναι πάλι πρόθυμοι να συμμετάσχουν σε κοινωνικούς διαλόγους με τους
τραπεζίτες και τους βιομηχάνους
. Προβάλλουν ως λύση την ιδιωτική ασφάλιση με το να γίνουν επαγγελματικά τα ταμεία
μας, ενώ η πείρα που υπάρχει και στον κλάδο μας, στις Ασφαλιστικές, έχει δείξει ότι
τα επαγγελματικά ταμεία δεν αποτελούν λύση
. Αντίθετα, στο κλαδικό επαγγελματικό -πρώην επικουρικό- ταμείο των ασφαλιστικών
υπαλλήλων, το ΤΕΑΕΑΠΑΕ για παράδειγμα, οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι,
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«αποφάσισαν» κι επέβαλαν οι ίδιοι μειώσεις συντάξεων 30% στον εαυτό τους, προκειμένου
το νέο ταμείο να είναι "βιώσιμο", έχασαν παροχές και τώρα η εργοδοτική ένωση είναι σε
θέση να εκβιάζει ανοιχτά, απαιτώντας να καταργηθεί πλήρως ο όποιος αναδιανεμητικός
χαρακτήρας έχει απομείνει. H χρηματοδότηση του ταμείου είναι στον αέρα και υπάρχει
ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο νέων μειώσεων στις συντάξεις που δίνει. Παράλληλα, το ταμείο
έχει τοποθετήσει μέρος της περιουσίας του σε μία σειρά "επενδύσεις" με ό,τι κίνδυνο αυτό
συνεπάγεται για τις εισφορές των ασφαλισμένων του.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε αυτήν την απεργία ας βάλουμε εμείς το δικό μας στίγμα, προσπερνώντας όλους
αυτούς που θέλουν να εξαφανίσουν κάθε φωνή αντίστασης και διαμαρτυρίας. Μαζί με τους
υπόλοιπους κλάδους των εργαζομένων, μαζί με τους συνταξιούχους, τους αγρότες και τους
αυτοαπασχολούμενους
να
κάνουμε την απεργία της 4ης Φεβρουαρίου την αρχή μεγάλων κινητοποιήσεων και
αγώνων όλων των εργαζομένων.

Να μη δεχτούμε να ζήσουμε μια ζωή με το φόβο της ανεργίας, της απόλυσης, της
ομηρίας των ολιγόμηνων συμβάσεων, της εργοδοτικής τρομοκρατίας και της
καταπάτησης των δικαιωμάτων μας.

Να μη δεχτούμε να ζήσουμε σαν δούλοι! Είναι υποχρέωσή μας να μην επιτρέψουμε να
περάσουν αυτά τα μέτρα που θα ισοπεδώσουν τις ζωές τις δικές μας και των παιδιών μας.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Παραμονή της απεργίας το σωματείο μας πραγματοποιεί της ετήσια απολογιστική γενική
συνέλευση, στην οποία θα εκτιμήσουμε τη δράση μας και θα σχεδιάσουμε τους αγώνες για
το επόμενο διάστημα. Η συμμετοχή όλων μας είναι αναγκαία!

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2/2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 6ΜΜ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΜΠΟΡΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
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(Αγίας Φιλοθέης 5β)

ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΜΕ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4/2/2016 ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΤΙΣ 10:30 ΠΜ
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