ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΠ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Συμμετοχή στην απεργία την Πέμπτη 7 Απριλίου '16
Σν Κ πιιόγνπ ΓΔΠ, ζηε βάζε ηεο απόθαζεο ηνπ Γ ηνπ πιιόγνπ (15/3/16) θαη ζην πιαίζην ηεο
πξνεγνύκελεο απόθαζεο ηνπ Κ (πκκεηνρή ζηελ απεξγία ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ 21/1/16), θαιεί ηα
κέιε ηνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ απεξγία ηεο Πέκπηεο 7 Απξηιίνπ πνπ έρεη πξνθεξπρηεί από ηνπο
εξγαδόκελνπο θαη ηηο εξγαδόκελεο ζην δεκόζην ηνκέα ελάληηα ζην αζθαιηζηηθό-θνξνινγηθό
λνκνζρέδην. Δπίζεο ζηε Γ ζπδεηήζεθε θαη απνθαζίζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ πιιόγνπ καο
ζηελ 48σξε Παλειιαδηθή-Παλεξγαηηθή απεξγία πνπ ζα πξνθεξπρζεί ηηο εκέξεο θαηάζεζεο ηνπ
λνκνζρεδίνπ.
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ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ Κ ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΠ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Σσμμετοτή στην απεργία της 4ης Φεβροσαρίοσ 2016
Ζ αζθαιηζηηθή απνξξύζκηζε πνπ μεθίλεζε από ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο, κε ηε ιεειαζία ησλ
ζπληάμεσλ θαη ηε δηάιπζε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ζπλερίδεηαη ηώξα κε ην λέν λνκνζρέδην ηεο
θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛΛ. Οη πξνηάζεηο ηεο ζπγθπβέξλεζεο πξνο ηελ ΔΔ, ην ΓΝΣ θαη ηελ ΔΚΣ
απνηεινύλ ηελ πιήξε δηάιπζε ζε απηό πνπ νλνκάδεηαη «θνηλσληθόο ραξαθηήξαο ηεο αζθάιηζεο»:
πξνσζείηαη ε αληηθαηάζηαζε ηεο δεκόζηαο αζθάιηζεο θαη ηνπ αλαδηαλεκεηηθνύ ραξαθηήξα ηεο από
ηελ αληαπνδνηηθή “ηδησηηθή” αζθάιηζε. Σν θπβεξλεηηθό ζρέδην ζα έρεη ζύκαηα ην ζύλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ θαη ηδηαίηεξα όζνπο ζα βγνπλ ζηε ζύληαμε από ηελ ςήθηζε ηνπ
λόκνπ θαη κεηά.
Σν λνκνζρέδην εμππεξεηεί ηελ δέζκεπζε ηνπ 3νπ κλεκνλίνπ, πνπ ςεθίζηεθε από ηνπο ΤΡΗΕΑ,
ΑΝΔΛΛ, ΝΓ, ΠΑΟΚ θαη Πνηάκη, γηα κείσζε ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ δαπαλώλ θαηά 1,8 δηο επξώ
κέζσ ηεο αύμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηα 67 ρξόληα ή ζηα 62 κε 40 ρξόληα εξγαζίαο, ηεο αύμεζεο
ησλ εηζθνξώλ γηα ηελ πεξίζαιςε ζηνπο ήδε ζπληαμηνύρνπο, ησλ πεξηθνπώλ ησλ δαπαλώλ γηα
ζπληάμεηο. Με ηα λέα κέηξα, ζπλερίδνληαη νη δηαρξνληθέο «απαιινηξηώζεηο» ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ
ηακείσλ, ε πιήξεο παξάδνζή ηνπο ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηνπο ηξαπεδίηεο θαη ζηνπο
επηρεηξεκαηίεο ηεο πγείαο. Οη λέεο κεηώζεηο θαη εμηζώζεηο πξνο ηα θάησ ζε ζπληάμεηο θαη
δηθαηώκαηα, ην ρηύπεκα ηεο πγείαο θαη ηεο πξόλνηαο, ε απαιιαγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εξγνδνζίαο
από ηα δήζελ βάξε ηνπ αζθαιηζηηθνύ, αθνξά ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ δηάιπζε ηεο δεκόζηαο
αζθάιηζεο καδί κε ηνλ απνθιεηζκό ηεο κεγάιεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνύ από ηελ παηδεία θαη
ηελ πγεία απνηεινύλ ην ηξίπηπρν ηνπ θνηλσληθνύ εμαζιίσζεο.
Σα ζρέδηα πιήξνπο δηάιπζεο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πξέπεη λα αθπξσζνύλ θαη ην αληηδξαζηηθό
λνκνζρέδην δελ πξέπεη λα θαηαηεζεί. ε απηό ην πιαίζην ην Κ ηνπ πιιόγνπ ΓΔΠ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Γεληθή Απεξγία ηεο Πέκπηεο 4
Φεβξνπαξίνπ 2016 πνπ θαινύλ νη εξγαδόκελνη ζην δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα.
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