Ενέργειες για σχέδιο νόμου, νέου ασφαλιστικού. Ανακοίνωση 119

Τετάρτη, 05 Φεβρουάριος 2020 01:54 - Τελευταία Ενημέρωση Τετάρτη, 05 Φεβρουάριος 2020 01:55

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ

3 Φεβ. 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 119

Με αφορμή την εντατικοποίηση των δημοσιευμάτων στις αρχές του έτους που
αφορούσαν στον νέο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό νόμο, τα προεδρεία της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Στρατιωτικών (ΠΟΣ) και του Συνδέσμου Αποφοίτων Σχολής Ικάρων (ΣΑΣΙ),
συναντήθηκαν, στις 13 Ιαν 2020, ώστε να εξετάσουν την διαφαινόμενη κατάσταση και ν’
αναλάβουν δράση αντιμετώπισης του σημαντικότερου θέματος του νέου νόμου, που
αφορούσε στους συντελεστές αναπλήρωσης άνω των 40 ετών πραγματικής συντάξιμης
υπηρεσίας και, στη φημολογούμενη τότε, μέσω των δημοσιευμάτων, μείωσή τους σε 0,5 ή
1% κατ’ έτος, αντί του ισχύοντος 2%. Πράγματι αναλήφθηκαν και έγιναν οι παρακάτω
ενέργειες:

α. Συντάχθηκε άμεσα επιστολή προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων, με κοινοποίηση στους κ.κ. Πρωθυπουργό, Υπουργό Εθνικής Άμυνας και
Υπουργό Επικρατείας. Επίσης η επιστολή επιδόθηκε και σε Συμβούλους του κ.
Πρωθυπουργού που εμπλέκονται με την Εθνική Άμυνα. Επισυνάπτεται η επιστολή , η
οποία πλέον έχει επιδοθεί και στον κ. Πρωθυπουργό.

β. Στις 16 Ιαν. 2020, οι Πρόεδροι ΠΟΣ και ΣΑΣΙ επισκέφτηκαν τον Διευθυντή του
Γραφείου του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στον οποίο εξέθεσαν την
έντονη ανησυχία τους για τις αρνητικές επιπτώσεις που θα προκύψουν σε συγκεκριμένες
κατηγορίες αποστράτων και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με κορύφωση
στους Ιπταμένους μαχητικών αεροσκαφών της ΠΑ, όπου έχει ήδη σημειωθεί υψηλό ποσοστό
εθελούσιων πρόωρων αποστρατειών, εξαιτίας των μεγάλων μειώσεων στις συντάξεις των.
Αναφέρθηκαν επίσης στους νέους συνταξιούχους μετά την 1 η Οκτ. 2019, οι οποίοι θα θιγούν
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ακόμα περισσότερο, με άμεσο αντίκτυπο βεβαίως και στους εν ενεργεία συναδέλφους, εάν
επαληθευθούν τα εν λόγω δημοσιεύματα.

Η πρώτη πληροφόρηση μας ήταν ότι αλλάζουν οι συντελεστές αναπλήρωσης προς το
καλύτερο για τους συνταξιούχους με συντάξιμα έτη από 30 έως 40, ενώ για πάνω από τα 40
έτη ο συντελεστής μειώνεται από 2% σε 0,50%. Οι Πρόεδροι εξέφρασαν την ευαρέσκεια
τους για τη βελτίωση των συντάξεων σε ικανή μερίδα συναδέλφων, αλλά και την έντονη
διαφωνία τους για τη μείωση του συντελεστή για τα συντάξιμα έτη άνω των 40, καθόσον:

α.

Ανατρέπεται ένα συνταξιοδοτικό καθεστώς που ισχύει από το 1951 (ΑΝ1854/51).

β. Απαξιώνεται ο διπλασιασμός των εξαμήνων ειδικών κατηγοριών λόγω
επικινδυνότητας, αν και από τον Οκτ. 1990 οι κατηγορίες αυτές καταβάλλουν διπλές
εισφορές.

γ. Απαξιώνεται η ιδιόμορφη και υπερβατική προσφορά αυτών των ανθρώπων προς
την Πατρίδα, η οποία διαχρονικά αναγνωριζόταν και αμειβόταν για την επικινδυνότητα της,
τις σοβαρές βλάβες στην υγεία τους και τον υψηλό αριθμό απωλειών ζωής κατά την
εκτέλεση της Αποστολής.

Επιπλέον αναλύθηκαν και άλλες επιπτώσεις που θα έχει μια τέτοια ρύθμιση,
αυτονόητες αλλά δεν χρειάζεται να αναφερθούν στην παρούσα ανακοίνωση. Τέλος του
παραδόθηκε ιδιοχείρως η συνημμένη επιστολή προς τον κύριο Υπουργό.
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Το απόγευμα της ίδιας ημέρας (16/1) ενημερώθηκε τηλεφωνικά ο Πρόεδρος του ΣΑΣΙ
από τον Διευθυντή του Γραφείου του Υπουργού Εργασίας, ότι «δεν θα αλλάξει τίποτα από
ό,τι ισχύει». Την ίδια περίοδο ενημερώθηκε η Πολιτική και Στρατιωτική ηγεσία του ΥΠΕΘΑ.

Με τη δημοσιοποίηση στη Δημόσια Διαβούλευση του προτεινόμενου σχεδίου νόμου,
διαπιστώνεται ότι επέρχονται μειώσεις στις συντάξεις, οι οποίες αγγίζουν το 35%, που
αντιμετωπίζονται με τη διαδικασία της θετικής προσωπικής διαφοράς για τους παλαιούς
συνταξιούχους, αλλά πλήττει σημαντικά όσους εξέρχονται μετά την 1η Οκτ. 2019.
Ιδιαίτερα επισημάνεται ότι, επειδή η προσωπική διαφορά θα είναι τεράστια (μέχρι και 1.000
ευρώ), η σύνταξη θα παραμείνει για πολλά χρόνια σταθερή, ενώ θα απομειώνεται η
αγοραστική της δύναμη, ανάλογα με τον πληθωρισμό.

Η ΠΟΣ και ο ΣΑΣΙ θεωρούν ότι οι ρυθμίσεις αυτές πλήττουν οικονομικά, αλλά και ηθικά
τα ε.ε. και ε.α. Στελέχη. Προς αυτή την κατεύθυνση θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια
ώστε να υπάρξουν ειδικές ρυθμίσεις και διορθώσεις για τις κατηγορίες συναδέλφων που
θίγονται με τον νέο Ασφαλιστικό νόμο, μεταξύ δε των ενεργειών αυτών άμεση
προτεραιότητα δίδεται στη διατύπωση θέσεων και εισηγήσεων στη Δημόσια Διαβούλευση
του νέου νομοσχεδίου, με παράλληλη ενημέρωση όλων των πολιτικών κομμάτων του
Κοινοβουλίου.

Τέλος, για την πληρότητα ενημέρωσης των συναδέλφων, θα πρέπει να επισημανθεί η
δήλωση του υπουργού Εργασίας στις 30 Ιαν 2020 στην εκπομπή «Αποτύπωμα» του Τ/Ο
σταθμού Σκάϊ, σύμφωνα με την οποία, το θέμα (του ποσοστού αναπλήρωσης για τις ειδικές
κατηγορίες) είναι ανοικτό. Δήλωση η οποία εκτιμούμε και αναμένουμε να βελτιώσει
αισθητά την κατάσταση.
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Για την ΕΠΙΣΤΟΛΗ&nbsp; κλικ εδώ.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο.
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