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Προς: Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Κύριε Υφυπουργέ
Όπως γνωρίζετε, μεγάλες επιχειρήσεις όπως οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, ασφαλιστικές
εταιρίες κλπ διενεργούν προγράμματα "εθελουσίας εξόδου'' μεγάλου μέρους του
προσωπικού τους. Με τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στην αντίστοιχη αύξηση
της κερδοφορίας τους (της εταιρίας και των στελεχών της) μέσα από τη μείωση του
εργασιακού κόστους. Οι σταθερές αυτές θέσεις εργασίας αντικαθίστανται με
ενοικιασμένο προσωπικό {outsourcing κλπ}, δηλαδή αντικαθιστούν τη σταθερή
εργασία με ευέλικτη και κακοπληρωμένη.
Αυτή βέβαια είναι μια διαδικασία που εξελίσσεται και εντείνεται τα τελευταία
χρόνια. Μετά την ψήφιση του ν. 4387/2016 όμως, η αλλαγή στο νομικό πλαίσιο
που ίσχυε σχετικά με την πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών όσων
επιχειρήσεων και εργαζόμενων εμπλέκονται σ' αυτές τις "εθελούσιες
αποχωρήσεις":
α. λειτουργεί σαν κίνητρο και ωθεί τις επιχειρήσεις αυτές σε αλλεπάλληλα
εθελούσια και εκβιαστικά για τους εργαζόμενους προγράμματα αποχώρησης.
β. τα ασφαλιστικά ταμεία χάνουν πολλά εκατομμύρια, γιατί οι ασφαλιστικές
εισφορές που τελικά καταβάλλονται είναι ελάχιστες σε σύγκριση με τις
ασφαλιστικές εισφορές που ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν με τα προ του
νόμου "εθελούσια προγράμματα".
γ. η καινούργια αυτή και νομότυπη εισφοροδιαφυγή των επιχειρήσεων θα
δημιουργήσει ακόμα πιο δυσμενές κλίμα στα ασφαλιστικά μας ταμεία με άμεσες
συνέπειες νέες περικοπές στις συντάξεις μας.

Επειδή τέτοια προγράμματα βρίσκονται σήμερα σε διαδικασία υλοποίησης, όπως η
εθελούσια του ΟΤΕ, κινδυνεύουν τα ταμεία να χάσουν πολλά εκατομμύρια Ευρώ,
παρακαλούμε να μας ορίσετε άμεσα συνάντηση για να σας παρουσιάσουμε όλα τα
στοιχεία, προκειμένου να παρέμβετε νομοθετικά ή διοικητικά για την προστασία
του δημόσιου συμφέροντος και των ασφαλιστικών μας ταμείων.
Σημειώνουμε ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες δεν καταφέραμε εδώ και
μέρες να επικοινωνήσουμε μαζί σας για να σας αναπτύξουμε το θέμα…
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