ΟΧΙ στο αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση
Όλοι στις απεργιακές κινητοποιήσεις
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. στους λίγους μήνες διακυβέρνησης συνεχίζει τις κεντρικές επιλογές
του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ταυτόχρονα εντείνει τον αυταρχισμό και την καταστολή με την επίθεση στα
δικαιώματα, με την αντιμεταναστευτική πολιτική, με την κατάργηση του Πανεπιστημιακού ασύλου
και την επίθεση στη φοιτητική νεολαία.
Στα πλαίσια του νέου ακόμη χειρότερου θεσμικού πλαισίου για τις συλλογικές
διαπραγματεύσεις, αφ’ ενός συνεχίζει να διαχειρίζεται η ίδια το ύψος του κατώτερου μισθού και αφ’
ετέρου αρνείται την επεκτασιμότητα κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, που
υπογράφηκαν σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου τον οποίο αφορούν. Οι συνέπειες θα είναι η
κατάργηση στην πράξη όλων των κλαδικών συμβάσεων εργασίας, το εργατικό κόστος θα
συμπιέζεται διαρκώς και θα γίνει καθοριστικός παράγοντας ανταγωνιστικότητας μεταξύ των
επιχειρήσεων.
Η υπόθεση της ΛΑΡΚΟ δείχνει με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, ότι αυτό που απασχολεί την
κυβέρνηση είναι το ξεπούλημά της στο κεφάλαιο και αδιαφορεί τελείως για τους εργαζόμενους, τα
δικαιώματά τους, το εργασιακό τους μέλλον.
Στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης το νομοσχέδιο Βρούτση διατηρεί τις βασικές αρχές των
προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων συμπεριλαμβανομένου και του νόμου Κατρούγκαλου,
όπως την μετατροπή του αναδιανεμητικού χαρακτήρα της ασφάλισης σε ανταποδοτικό –
κεφαλοποιητικό, οι τρεις πυλώνες ασφάλισης, τα υψηλά όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, τα είκοσι
χρόνια ασφάλισης για πλήρη σύνταξη, τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης, τις συντάξεις δύο
ταχυτήτων για παλαιούς και νέους συνταξιούχους. Από την άλλη μεριά:
Μπαίνει για άλλη μια φορά το θέμα της σταδιακής μείωσης της κρατικής χρηματοδότησης
που προβλέπεται από μνημονιακές δεσμεύσεις.



Η ενοποίηση ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ κάτω από την ομπρέλα του e-ΕΦΚΑ στο βάθος
αποκρύπτει και αποσκοπεί στην ενσωμάτωση της επικουρικής σύνταξης στην κύρια και φέρνει πιο
κοντά το κυβερνητικό σχέδιο για ισχυροποίηση στο ασφαλιστικό πεδίο των επαγγελματικών
ταμείων και της ιδιωτικής ασφάλισης.



Οι αυξήσεις συντάξεων για όσους έχουν πάνω από 30 χρόνια αφορούν ελάχιστους καθώς
τα όποια ποσά συμψηφίζονται με τις υπάρχουσες προσωπικές διαφορές, δεν είναι πολλοί με τόσα
χρόνια υπηρεσίας και σε όποιον τελικά δικαιούται κάτι αυτό δίνεται σε πέντε ετήσιες δόσεις.



Σε ότι αφορά τις επικουρικές δεν υπάρχει καμία διαφορά στις επικουρικές μετά την
1/1/2015, ενώ για τις προηγούμενες καταργεί μεν τη διάταξη Κατρούγκαλου, επαναφέρει όμως
παλαιότερες κρατήσεις που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές το 2015.



Αντιδρώντας στα παραπάνω η ΑΔΕΔΥ, το ΕΚΑ και μια σειρά από εργατικά κέντρα και
ομοσπονδίες έχουν εξαγγείλει 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση την Τρίτη 18/2/2020.
Η ΛΑ.Ε. καλεί σε μαζική συμμετοχή στην κινητοποίηση και στις απεργιακές συγκεντρώσεις
σε όλη τη χώρα.
Για την Αθήνα η ΛΑ.Ε. καλεί σε προσυγκέντρωση την Τρίτη 18/2/2020 στις 10.30 το πρωί
στα Χαυτεία (διασταύρωση Σταδίου και Πεσματζόγλου).
Για τη Θεσσαλονίκη 11:00πμ στο άγαλμα Βενιζέλου

