ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΕΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Συμμετοχή στην απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016
Η ασφαλιστική απορρύθμιση που ξεκίνησε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, με τη λεηλασία των
συντάξεων και τη διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, συνεχίζεται τώρα με το νέο νομοσχέδιο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛΛ. Οι προτάσεις της συγκυβέρνησης προς την ΕΕ, το ΔΝΤ και την
ΕΚΤ αποτελούν την πλήρη διάλυση σε αυτό που ονομάζεται «κοινωνικός χαρακτήρας της
ασφάλισης»: προωθείται η αντικατάσταση της δημόσιας ασφάλισης και του αναδιανεμητικού
χαρακτήρα της από την ανταποδοτική “ιδιωτική” ασφάλιση. Το κυβερνητικό σχέδιο θα έχει θύματα
το σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων και ιδιαίτερα όσους θα βγουν στη σύνταξη από
την ψήφιση του νόμου και μετά.
Το νομοσχέδιο εξυπηρετεί την δέσμευση του 3ου μνημονίου, που ψηφίστηκε από τους ΣΥΡΙΖΑ,
ΑΝΕΛΛ, ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ποτάμι, για μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 1,8 δις ευρώ
μέσω της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 χρόνια ή στα 62 με 40 χρόνια εργασίας, της αύξησης
των εισφορών για την περίθαλψη στους ήδη συνταξιούχους, των περικοπών των δαπανών για
συντάξεις. Με τα νέα μέτρα, συνεχίζονται οι διαχρονικές «απαλλοτριώσεις» των αποθεματικών των
ταμείων, η πλήρης παράδοσή τους στις ασφαλιστικές εταιρείες, τους τραπεζίτες και στους
επιχειρηματίες της υγείας. Οι νέες μειώσεις και εξισώσεις προς τα κάτω σε συντάξεις και
δικαιώματα, το χτύπημα της υγείας και της πρόνοιας, η απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσίας
από τα δήθεν βάρη του ασφαλιστικού, αφορά το σύνολο των εργαζομένων. Η διάλυση της
δημόσιας ασφάλισης μαζί με τον αποκλεισμό της μεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσμού από την
παιδεία και την υγεία αποτελούν το τρίπτυχο του κοινωνικού εξαθλίωσης.
Τα σχέδια πλήρους διάλυσης της κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να ακυρωθούν και το αντιδραστικό
νομοσχέδιο δεν πρέπει να κατατεθεί. Σε αυτό το πλαίσιο το ΚΣ του Συλλόγου ΔΕΠ Πανεπιστημίου
Αιγαίου καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στη Γενική Απεργία της Πέμπτης 4
Φεβρουαρίου 2016 που καλούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
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