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ΓΣΕΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ
Ο δημοσιογραφικός κόσμος απεργεί την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου
από τις 6.00 το πρωί έως τις 6.00 το πρωί της Πέμπτης 14
Φεβρουαρίου. Μαζί με όλους του εργαζομένους της χώρας
αγωνίζεται να μην περάσουν τα σχέδια της Κυβέρνησης για την
κατάργηση της αυτοτέλειας των Ταμείων Ασφάλισης και των
ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους!
Με το πρόσχημα της ενοποίησης ετεροκλήτων Ασφαλιστικών Ταμείων
επιχειρείται η απογύμνωσή τους με τη δήμευση των πόρων τους!
Επιδιώκεται η ανατροπή του ασφαλιστικού συστήματος με την
αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης και τη μείωση των συνταξίμων
αποδοχών! Η μητρότητα βάλλεται, ενώ το δημογραφικό πρόβλημα
στη χώρα μας οξύνεται
Την ίδια στιγμή κανένα μέτρο δεν λαμβάνεται:
– Για την τεράστια εισφοροδιαφυγή και εισφοροκλοπή, που
αποτελεί την κύρια αιτία των ελλειμμάτων των Ασφαλιστικών
Ταμείων
– Για την προστασία της περιουσίας των Ταμείων από κάθε λογής
δομημένα και ανομολόγητα ομόλογα
– Για τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης
– Για την ασφάλιση των ανασφαλίστων
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Οι δημοσιογράφοι όλης της χώρας αγωνιζόμαστε, ζητώντας:
Την άμεση απόσυρση των αντιδημοσιογραφικών ρυθμίσεων,
που προωθούνται σε βάρος των Ταμείων από τα Υπουργεία
Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών και όλων των
αντιασφαλιστικών διατάξεων που αφορούν εργαζομένους,
ασφαλισμένους, συνταξιούχους.

Την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση των Ασφαλιστικών Ταμείων
μας και όχι την κατάργησή τους με τη μέθοδο της
ενοποίησης.
Την αποτροπή κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης του
ασφαλιστικού.
Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών διατάξεων στους
νόμους της τελευταίας 15ετίας.
Την καταβολή των οφειλομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία μας.
Τη διατήρηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και παροχών.
Την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πλήρους ασφαλιστικής
κάλυψης
όλων
των
εργαζομένων
με
πλήρη
κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα και εφαρμογή των Σ.Σ.Ε.
Την εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού επιπέδου παροχών,
αντιστοίχου των αναγκών και των απαιτήσεων κάθε εποχής
για όλους τους ασφαλισμένους.
Την άμεση αύξηση των συντάξεων, ώστε να αναπληρωθούν οι
τεράστιες απώλειες της τελευταίας 10ετίας.
Την αναγνώριση ως συνταξίμου χρόνου της επιδοτούμενης
ανεργίας, της ασθένειας, της λοχείας και της
στρατιωτικής θητείας.
Τη διασφάλιση της μητρότητας με τη διατήρηση του
δικαιώματος της πρόωρης συνταξιοδότησης.
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