ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΑΧΑΪΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το 2016 θα είναι μια ιδιαίτερα κρίσιμη χρονιά για τους εργαζόμενους και τα πλατιά
λαϊκά στρώματα, καθώς συνεχίζεται και από την συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α –ΑΝ.ΕΛ. η
εφαρμογή των βάρβαρων, μνημονιακών και νεοφιλελεύθερων πολιτικών της
λιτότητας, της ανεργίας, της εσωτερικής υποτίμησης και της περικοπής κοινωνικών και
δημοκρατικών δικαιωμάτων.
Παράλληλα συνεχίζεται το καθεστώς της επιτροπείας της χώρα μας από τους δανειστές
και έτσι, μετά τη ψήφιση του 3ου μνημονίου, κανένα νομοσχέδιο δεν μπορεί να
προωθηθεί και να ψηφιστεί στη βουλή χωρίς την έγκριση των δανειστών, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΔΝΤ!
Το κυβερνητικό σχέδιο για το ασφαλιστικό αποτελεί ένα βαθιά αντιλαϊκό νομοσχέδιο
που κατεδαφίζει τον όποιο κοινωνικό χαρακτήρα έχει απομείνει στο ασφαλιστικό
σύστημα, μετατρέπει την ασφάλιση σε ατομική υποχρέωση, προωθεί νέα λεηλασία των
συντάξεων με θύματα όλους τους συνταξιούχους και ιδιαίτερα όσους θα βγουν στη
σύνταξη από την ψήφιση του νόμου και μετά.
Τα μέτρα που περιλαμβάνει είναι η αφετηρία της «διαπραγμάτευσης» με το κουαρτέτο.
Αν είναι αυτή η «αφετηρία» της συγκυβέρνησης καταλαβαίνουμε πόσο χειρότερη θα
είναι η κατάληξη. Το κουαρτέτο των δανειστών στις «διαπραγματεύσεις» θα
αξιοποιήσει αυτές τις προτάσεις ως πρώτο βήμα, για να διασφαλίσει αυτό που έχει
ψηφιστεί στο 3ο μνημόνιο, δηλαδή τη μετατροπή όλων των συντάξεων (νυν
καταβαλλομένων και μελλοντικών) σε επιδόματα φτώχειας και εξαθλίωσης.
Πρόκειται για βίαιη μνημονιακή, νεοφιλελεύθερη «μεταρρύθμιση» που συνεχίζει επάξια
την πολιτική της Ν.Δ. και του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στόχος της συγκυβέρνησης είναι να τηρηθούν
οι δεσμεύσεις της από το τρίτο μνημόνιο για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών
κατά 1,8 δις ευρώ για το 2016 και τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να τα δώσει στους
δανειστές για την αποπληρωμή του επαχθούς, παράνομου και άδικου δημοσίου χρέους
της χώρας.
Ο Νόμος που σχεδιάζει να ψηφίσει η συγκυβέρνηση, έρχεται να προστεθεί στους
προηγούμενους
αντιασφαλιστικούς
νόμους
(Σιούφα,
Πετραλιά,
ΛοβέρδουΚουτρουμάνη κ.λπ.), στην αύξηση των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40
χρόνια εργασίας, στην αύξηση των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη
συνταξιούχους καθώς και στις περικοπές των δαπανών για συντάξεις. Πρόκειται για μια
συνολική αντεργατική – αντιασφαλιστική αναδιάρθρωση, όχι απλά για κάποια νέα
μέτρα που προστίθενται στα προηγούμενα, που διαλύει ότι έμεινε όρθιο από το
Δημόσιο αλληλέγγυο ασφαλιστικό σύστημα, μετατρέποντάς το σε ανταποδοτικό με
κατεύθυνση να γίνει πλήρως κεφαλοποιητικό.
Για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων και συνταξιούχων, σημερινών και μελλοντικών,
θεσπίζονται ενιαίοι κανόνες, προσαρμοσμένοι στους δημοσιονομικούς στόχους της
συγκυβέρνησης, γεγονός που σημαίνει νέες μειώσεις σε παροχές και συντάξεις για
όλους, δηλαδή ενοποίηση και εξίσωση στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. Μετά από τις
μεγάλες μειώσεις των συντάξεων που έγιναν από τις προηγούμενες Κυβερνήσεις
ΠΑ.ΣΟ.Κ και Ν.Δ. και τις επιπλέον που έφερε η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. το
καλοκαίρι, σχεδιάζουν τώρα νέες δραστικές μειώσεις σε όλους τους συνταξιούχους,
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βάζοντας ταφόπλακα στο Δημόσιο, καθολικό και αναδιανεμητικό χαρακτήρα της
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Οι ασφαλισμένοι θα αναγκάζονται, και εφόσον αντέχουν οικονομικά, να καταφύγουν
στην ιδιωτική ασφάλιση για να έχουν στοιχειώδεις παροχές υγείας ή στοιχειώδεις
συνθήκες επιβίωσης στα γεράματα. Ενισχύονται με αυτόν τον τρόπο το κεφάλαιο και οι
ιδιωτικοί επιχειρηματικοί όμιλοι των ασφαλιστικών πολυεθνικών. Η ασφάλιση από
συλλογικό δικαίωμα και εργατική κατάκτηση, μετατρέπεται σε ατομική υποχρέωση.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το επόμενο διάστημα θα είναι κρίσιμο για τον κόσμο της εργασίας και για τον λαό
συνολικότερα και για αυτό πρέπει με τους καλύτερους και μαζικότερους όρους να
δώσουμε τη μάχη για την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα της
Ασφάλισης.
Το αντιδραστικό νομοσχέδιο μπορεί και πρέπει να μπλοκαριστεί και να μην ψηφιστεί με
την δύναμη ενός πανεργατικού – παλλαϊκού ξεσηκωμού. Με άμεση κλιμάκωση των
πολύμορφων κινητοποιήσεων με συλλαλητήρια, καταλήψεις, αποκλεισμούς δρόμων με
τη Γενική Απεργία στις 4 Φεβρουαρίου 2016 και την παραπέρα κλιμάκωση, με στόχο
να μην τολμήσει η συγκυβέρνηση να το καταθέσει. Μπορούμε μέσα από τον ευρύτερο
λαϊκό ξεσηκωμό να ακυρώσουμε τα σχέδια πλήρους διάλυσης της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Την αντίθεσή της ενάντια στις διαφαινόμενες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού
νομοσχεδίου,
επαναλαμβάνει
η
Ε.Ε.Τ.Ε.Μ.,
σε
συνέχεια
προηγούμενης ανακοίνωσής της.
Θεωρούμε δεδομένη τη συμμετοχή των μελών μας στις σχετικές κινητοποιήσεις που
έχουν εξαγγείλει οι συνδικαλιστικοί φορείς ανά τομέα δραστηριοποίησης (Δημόσιοι
Υπάλληλοι - Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Ιδιωτικοί Υπάλληλοι – Γ.Σ.Ε.Ε).
Τους καλούμε, εκ νέου, να συμμετέχουν μαζικά, από κοινού με τους
αυτοαπασχολούμενους Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. – την πλέον πληττόμενη
επαγγελματική κατηγορία – στην Πανελλαδική Απεργία της 4ης Φεβρουαρίου.
Επισημαίνουμε, για ακόμη μία φορά, ότι, αν και η εν λόγω ασφαλιστική
«μεταρρύθμιση» αναμένεται να πλήξει το σύνολο των αυτοαπασχολούμενων –
ελευθέρων επαγγελματιών, οι Μηχανικοί του Τεχνολογικού Τομέα των Α.Ε.Ι
εξακολουθούν να αποτελούν ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς, εκτός των πολλαπλών
προσκομμάτων που αντιμετωπίζουν κατά την επαγγελματική τους δραστηριοποίηση,
δεν εντάσσονται όλοι σε ένα Ενιαίο Ασφαλιστικό Φορέα (Ε.Τ.Α.Α./ Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.), όπως
συμβαίνει, αντίστοιχα, με τους ομολόγους τους του Πανεπιστημιακού Τομέα, παρότι
εισφέρουν υπέρ αυτού.
ΝΑΙ
στη
συμμετοχή
στην
απεργία
της
4ης
Φεβρουαρίου
ΟΧΙ
στο
«τσουβάλιασμα»
όσων
πλήττονται.
Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
Ήρθε η ώρα να πληρώσουν οι «έχοντες», οι οποίοι εξακολουθούν να παραμένουν στο
απυρόβλητο, να εισφοροδιαφεύγουν και να φοροδιαφεύγουν.
Επαναλαμβάνοντας εαυτούς, καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει σε διάλογο με
όλους τους κοινωνικούς φορείς, και να προωθήσει πραγματικές ασφαλιστικές
μεταρρυθμίσεις, και όχι «μεταρρυθμίσεις».
Μπορούμε να τους σταματήσουμε!
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