ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ
ΤΛΛΟΓΟΤ ΓΔΠ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΑΗΓΑΗΟΤ
Σσμμεηοτή ζηη γενική πανεργαηική πανελλαδική απεργία ηην Πέμπηη 3 Δεκέμβρη '15
Σηο επόκελεο εκέξεο ςεθίδνληαη από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ κε ηηο νδεγίεο ησλ πηζησηώλ
(ΔΔ, ΓΝΣ, ΔΚΣ) κέηξα πνπ πιήηηνπλ ζηνηρεηώδε δηθαηώκαηα ηνπ ζπλόινπ ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ
θαηεύζπλζε ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν «ζεβαζκόο ζηηο δεζκεύζεηο ηεο ζπκθσλίαο» θαη ζηνπο
«ζρεηηθνύο δεκνζηνλνκηθνύο ζηόρνπο». Με βάζε απηά, ν λένο πξνϋπνινγηζκόο θαη νη
αλαδηαξζξώζεηο ζην αζθαιηζηηθό θαη ζηα εξγαζηαθά, θνξηώλνπλ λέα βάξε ζηνπο εξγαδόκελνπο:
πεξαηηέξσ κεηώζεηο θαη εμηζώζεηο πξνο ηα θάησ ζε θύξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη
δηθαηώκαηα, αύμεζε ησλ ρξόλσλ εξγαζίαο θαη ησλ νξίσλ ειηθίαο, ρηύπεκα ηεο δεκόζηαο πγείαο θαη
ηεο πξόλνηαο, ηεο πξνζηαζίαο από ηνλ επαγγεικαηηθό θίλδπλν, απαιιαγή ηνπ θξάηνπο θαη ηεο
εξγνδνζίαο από ηα δήζελ βάξε ηνπ αζθαιηζηηθνύ, δηάιπζε θαη ηδησηηθνπνίεζε ηεο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο.
Δίλαη κέηξα πξσηνθαλνύο ζθιεξόηεηαο, πνπ νινθιεξώλνπλ κηα πνξεία βαζύηαησλ αληηδξαζηηθώλ
αιιαγώλ θαη ηεο πξν κλεκνλίσλ πεξηόδνπ ζηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πξόλνηα κε ηελ επίζεζε
ζηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, κε ζηόρν ηελ πιήξε δηάιπζε ηνπ όπνηνπ
θνηλσληθνύ ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο έρεη απνκείλεη. Με ηνλ αληηαζθαιηζηηθό ζρεδηαζκό θαη ηελ
ιεειαζία ησλ ηακείσλ παξαδίδεηαη ε αζθάιηζε ζηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ηνπο ηξαπεδίηεο θαη
ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πγείαο θαη κεηαθέξεηαη ην ζύλνιν ηνπ θόζηνπο ηεο αζθάιηζεο, ηεο πγείαο,
ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ζύληαμεο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο εξγαδόκελεο ζε όζνπο θαη όζεο έρεη
απνκείλεη θάηη γηα λα πιεξώζνπλ. Γηα ηνπο ινηπνύο θαη ηνπο άλεξγνπο, ηίηινη ηέινπο.
Σν δήηεκα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο αθνξά ην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ, αθνξά θαη εκάο. Όινη
καδί πξέπεη λα πξνρσξήζνπκε.
Γηα ην ζέκα ηεο ηξηηνβάζκηαο θαη ηε ζέζε ηνπ πιιόγνπ παξαπέκπνπκε ζηελ απόθαζε ηνπ Κ ηνπ
πιιόγνπ ηεο 23 Οθησβξίνπ. https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=13&t=18393
Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ηηο ζπλαδέιθηζζεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο πνπ
δηνξγαλώλνληαη ζηα λεζηά πνπ εδξεύεη ην παλεπηζηήκην Αηγαίνπ θαη ζηελ Αζήλα
Για να παλέυοσμε ενανηίον ηης υήθιζης ηφν νέφν μέηρφν και ηοσ νέοσ μνημονίοσ!
Για να μην ηοσς αθήζοσμε να ολοκληρώζοσν ηην διάλσζη ηοσ δημόζιοσ πανεπιζηημίοσ!

