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Με δύο προειδοποιητικές 24ωρες απεργίες σε όλα τα Μ.Μ.Ε. για
την Τρίτη, 27 Νοεμβρίου και την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου, και
σχετική πρόταση στο Δ.Σ. της ΠΟΕΣΥ, που συνεδριάζει την
Πέμπτη, απαντά η ΕΣΗΕΑ στις προθέσεις της Κυβέρνησης για την
ουσιαστική κατάργηση των ασφαλιστικών μας Ταμείων.
Με πρόσχημα το κατακερματισμένο ασφαλιστικό σύστημα, Κυβέρνηση
και εργοδότες:
Προσπαθούν να επιβάλουν την ισοπέδωση προς τα κάτω των όρων
και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των συντάξεων και των
παροχών.
Επιδιώκουν την καταλήστευση των πόρων και των αποθεματικών των
Ταμείων μας.
Αποσκοπούν στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης με
ταυτόχρονη μείωση των συντάξεων.
Την ίδια στιγμή κανένα ουσιαστικό μέτρο δεν λαμβάνεται για την
εισφοροδιαφυγή, την εισφοροκλοπή, τις παγωμένες οφειλές στα
Ταμεία και τη διαρροή του αγγελιοσήμου.
Ο δημοσιογραφικός κόσμος δηλώνει προς κάθε κατεύθυνση, ότι η
αντιασφαλιστική πολιτική της Κυβέρνησης δεν πρόκειται να
περάσει. Στην κυβερνητική και εργοδοτική αδιαλλαξία και
αυθαιρεσία θα αντιτάξει αγωνιστικά, ενωμένος με μια γροθιά, τη
δική του πρόταση, όπως ακριβώς επισημαίνεται στις ομόφωνες
αποφάσεις του 4 ου Πανελλαδικού Συνεδρίου της ΠΟΕΣΥ.
Απορρίπτοντας και καταδικάζοντας την πολιτική αυτή το Δ.Σ. της
ΕΣΗΕΑ, που συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως αποφάσισε επίσης:

Συνάντηση με τον κ. Πρωθυπουργό και τους Πολιτικούς
Αρχηγούς.
Ενημέρωση των συναδέλφων Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
Σύγκληση του Μικτού Συμβουλίου για αύριο Τετάρτη, 21
Νοεμβρίου, στις 2 το μεσημέρι.
Συνεδρίαση της Διασωματειακής Επιτροπής την Πέμπτη, 22
Νοεμβρίου, στις 4.30 το απόγευμα.
Ενημέρωση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Δ.Ο.Δ. και της
Ε.Ο.Δ.
Συνάντηση με τα Διοικητικά Συμβούλια των αντιστοίχων
προς ενοποίηση Ταμείων.
Εκδοση της εφημερίδας της ΕΣΗΕΑ «Αδέσμευτη Γνώμη».
Καμπάνια ενημέρωσης της κοινής γνώμης με την κυκλοφορία
αφίσας και σποτ,
Απαιτώντας:
Την αυτοτέλεια και αυτοδιοίκηση των ασφαλιστικών μας
Ταμείων κύριας και επικουρικής ασφάλισης και όχι την
κατάργησή τους με τη μέθοδο της ενοποίησης.
Την αποτροπή κάθε απόπειρας ιδιωτικοποίησης του
ασφαλιστικού.
Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων της
τελευταίας 15ετίας.
Την καταβολή των οφειλομένων στα ασφαλιστικά Ταμεία.
Τη διατήρηση και αναβάθμιση των υπηρεσιών και παροχών.
Την εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πλήρους ασφαλιστικής
κάλυψης όλων των εργαζομένων στα οικεία ασφαλιστικά
Ταμεία 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.

