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       Χατζηδάκης :  Στους  ιδιώτες  και η έκδοση  των συντάξεων   

 Με  ευθύνη   της  Πολιτείας   οι  συντάξεις    εκδίδονται  με  τεράστια
καθυστέρηση.  Ούτε  η  προηγούμενη  Κυβέρνηση  του  Σύριζα  ήθελε,  ούτε  η  νυν
Κυβέρνηση της Ν.Δ θέλει να εκδοθούν  οι συντάξεις. Γι’ αυτό  ο  νέος  Υπουργός
εργασίας  και  Κοινωνικής   (Απ)ασφάλισης  άλλοτε  επιτίθεται   εναντίον  των
εργαζομένων  των Ασφαλιστικών Ταμείων  για τη μη έκδοση  των συντάξεων και
άλλοτε  θεσμοθετεί   την Εθνική  σύνταξη αντί  της  προσωρινής με  αναδρομική
καταβολή,  για να ρίξει   στάχτη  στα μάτια,  εκμεταλλευόμενος τη δυστυχία των
συνταξιούχων που περιμένουν  3-5   χρόνια   να δουν  φως στο τούνελ.

 Πίσω από  αυτές τις δηλώσεις και εξαγγελίες επιβεβαιώνεται  η επιθυμία της
κυβέρνησης να αποσυρθεί  το κράτος  από  την ευθύνη  έκδοσης των συντάξεων
και να τρέχουν  όλοι οι συνταξιούχοι  στα Δικηγορικά  και Λογιστικά  γραφεία,  για
να εκδοθεί  η σύνταξή τους με πληρωμή   από την  τσέπη τους.   Όπως τώρα όλοι
συνωστίζονται    στα γραφεία των εργατολόγων , για να ξεδιαλύνουν τις Πυθικές
διατάξεις του ν. Κατρούγκαλου. 

 Οι προθέσεις  της Κυβέρνησης  για  πλήρη  ιδιωτικοποίηση της Κοινωνικής
Ασφάλισης  κάθε ημέρα εκδηλώνονται από τον κ.  Χατζηδάκη. Οι δηλώσεις του  σε
κυριακάτικη    εφημερίδα  (21.3.2021)  όχι  μόνο  δεν   αφήνουν  περιθώρια
παρερμηνείας  για την Επικουρική  σύνταξη, αλλά υπερθεματίζουν  την προώθηση
του κεφαλαιοποιητικού   συστήματος  και επαγγελματικών  ταμείων.    «Οι νέοι
εργαζόμενοι   να  μπορούν   να  δημιουργούν  ένα  ατομικό  συνταξιοδοτικό
κουμπαρά…..  Είναι σημαντικό  να ενισχύεται  η ελευθερία επιλογών των νέων
ανθρώπων».  Όπως   είχαν την .. ελευθερία  στο παρελθόν  οι συνταξιούχοι  που
«επένδυσαν»  τα αποθεματικά των ταμείων τους  στις χρηματιστηριακές εταιρείες
ή σε ομόλογα  Δημοσίου και έγιναν φύλλο και φτερό. Ας μην έχουμε  αυταπάτες .
Οι  ιδιωτικές ασφαλιστικές περιμένουν σαν τα αρπακτικά   να καταβροχθίσουν  εν
μια νυκτί   τις εισφορές των εργαζομένων,  με άμεσο   αποτέλεσμα την εξαΰλωση
των  Επικουρικών συντάξεων των ήδη   συνταξιούχων,  αφού   το ΕΤΕΑΕΠ  δε θα
τροφοδοτείται  πλέον από τις εισφορές των νέων εργαζομένων.  

 Από το πάτημα ενός κουμπιού  πήγαμε στον project  Manager   και τώρα στα
Λογιστικά Γραφεία. Με αυτό τον τρόπο  θα οδηγηθούμε  στην ατομική  ευθύνη  για
την  έκδοση   της  σύνταξης,   αφού  θα  εξαρτάται    από  δική  μας  επιλογή   το
κατάλληλο  ιδιωτικό  γραφείο  και το κράτος  θα απαλλάσσεται   από κάθε  ευθύνη.

mailto:syntaxekpedeftikoi@gmail.com


 Για την αστοχία ή μη του ΕΦΚΑ, έπειτα του e-ΕΦΚΑ,  για τη  δραματική  και
σκόπιμη   αποψίλωση   των  ασφαλιστικών   ταμείων   από  υπαλλήλους,   για  τη
διάλυση  του  ΓΛΚ,  υπάρχουν  βαρύτατες   πολιτικές   ευθύνες  όλων  των
κυβερνήσεων.  Γιατί   επεδίωκαν  και  επιδιώκουν   τη  διάλυση   της  Κοινωνικής
Ασφάλισης με σκοπό να παραδώσουν τους  συνταξιούχους  και τις συντάξεις  μας
ως βορά  στις Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες. 

 Αν  οι  προτάσεις  του  Χατζηδάκη  υλοποιηθούν   και  κατ’   επέκταση  της
Κυβέρνησης,   οι  συνταξιούχοι  και  οι  εργαζόμενοι   θα  μετατραπούν   σε
«επενδυτές»,  έτοιμοι  για θυσία στα σφαγεία  των ιδιωτικών   Ασφαλιστικών
Εταιρειών  και  θα τρέχουν  από γραφείο  σε γραφείο  για τη σύνταξή  τους.   Η
καταστροφική  αυτή πολιτική   δεν πρέπει να περάσει. Έχουμε μεγάλη   ευθύνη.
Εργαζόμενοι  και συνταξιούχοι,   ενωμένοι,  με κινητοποιήσεις   μπορούν  να την
ανατρέψουν   και να υπερασπισθούν την  Κοινωνική  Ασφάλιση.  

                                              Για το    Δ.Σ   της     Π.Ε.Σ.ΕΚ
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