ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

ΚΙΝΗΣΗ ΑΕΙ

Το ασφαλιστικό αφορά το παρόν και το μέλλον μας. Αφορά τη ζωή μας.
Όλοι και όλες στον αγώνα για να αποσυρθεί ο νόμος λαιμητόμος.
Εδώ και µήνες έχει στηθεί ένας µεγάλος προπαγανδιστικός µηχανισµός από την κυβέρνηση της ΝΔ
και τα ΜΜΕ ώστε να µας πείσει ότι το Ασφαλιστικό αφορά µόνο τους συνταξιούχους ή τους
συναδέλφους που είναι κοντά στη σύνταξη. Η κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο η σύνταξη.
Αφορά όλη τη ζωή μας: την υγεία, την πρόνοια, την περίθαλψη, τις άδειες, το δικαίωμα στη
μητρότητα, τα ΑμεΑ, τις κοινωνικές παροχές. Όλα αυτά επιδιώκουν να τα μετατρέψουν σε ατομική
υπόθεση, να τα παραδώσουν στους ιδιώτες.
Και αυτή η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, επιδιώκει να απαλλάξει το Κράτος και την
εργοδοσία από τις ασφαλιστικές εισφορές, να μειώσουν αποφασιστικά το λεγόμενο «μη μισθολογικό
κόστος». Οδηγεί τους εργαζόμενους στις ασφαλιστικές εταιρίες για την κάλυψη των αναγκών τους
σε υγεία, πρόνοια συντάξεις. Εφαρμόζει πιστά και θωρακίζει νομικά το νόμο Κατρούγκαλου (στα
λόγια μόνο τον καταργεί) αφού διατηρεί τις μειώσεις στις συντάξεις, τις περικοπές στις παροχές,
ετοιμάζεται να παραδώσει τα αποθεματικά της Επικουρικής Ασφάλισης στο τζόγο του
Χρηματιστήριου και διατηρεί την αύξηση ορίων συνταξιοδότησης.
Η κοινωνική ασφάλιση σχετίζεται άμεσα με το δικαίωμα στη μόνιμη και σταθερή δουλειά. Στα ΑΕΙ,
όπως στους δήμους, στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα γιγαντωθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας.
Τα προγράμματα, με δήθεν κοινωνικό πρόσημο, όπως «απόκτησης διδακτικής εμπειρίας»,
«πανεπιστημιακοί υπότροφοι» κ.α. θα ενισχύονται σε βάρος της κάλυψης των πραγματικών αναγκών
με προσωπικό με μόνιμη και σταθερή δουλειά. Οι αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις υποβαθμίζουν τα
δικαιώματα του συνόλου των εργαζομένων στα ΑΕΙ και οι επιπτώσεις τους στο επίπεδο αλλά και το
περιεχόμενο της εκπαίδευσης είναι ήδη εμφανής.
Το νομοσχέδιο που κατάθεσε η ΝΔ αποτελεί συνέχιση των μνημονιακών αντιασφαλιστικών νόμων
2010–2019 που μείωσαν τις συντάξεις από 20% έως 60%:
•

•

•

Όχι μόνο δεν καταργεί το νόμο Κατρούγκαλου, ν. 4387/2016 (μειώσεις έως 350 ευρώ στις
κύριες συντάξεις), αλλά τον εφαρμόζει πλήρως και τον θωρακίζει νομικά, ώστε να ενταφιάσει
τις διεκδικήσεις (και δικαστικά) των συνταξιούχων.
Καταδικάζει στο διηνεκές στη φτώχεια και την εξαθλίωση τους σημερινούς συνταξιούχους
και τους σημερινούς εργαζόμενους – αυριανούς συνταξιούχους. Το κράτος εγγυάται μόνο τα
384 ευρώ της “εθνικής σύνταξης” από τη γενική φορολογία και εκεί θα εντάσσεται η μεγάλη
πλειοψηφία.
Οι ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες τρίβουν τα χέρια τους. Οι παραγωγικές ηλικίες
σπρώχνονται στα νύχια των εμπόρων και των τραπεζών για να “εξασφαλίσουν” κάτι
παραπάνω μετά τον εργάσιμο βίο.

Ειδικότερα, με το νέο νόμο:
1. Όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 για όλους, άντρες και γυναίκες (ή 62 με 40 χρόνια
ασφάλισης!!!). Καμία εξαίρεση δεν υπάρχει για καμία κατηγορία εργαζομένων.

2. Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών ενσωματώνεται στον ΕΦΚΑ
κι ανοίγει έτσι ο δρόμος για την πλήρη κατάργησή του, όπως έχει η ΝΔ στο πρόγραμμά της
με τους τρεις πυλώνες, δηλαδή την ιδιωτικοποίηση της Ασφάλισης. Ταυτόχρονα,
ενσωματώνονται στον ΕΦΚΑ το σύστημα και τα 7 δις αποθεματικά που έχει για τις
επικουρικές συντάξεις και τα εφάπαξ πολλών κατηγοριών εργαζομένων.
3. Καταργείται αμετάκλητα η 13η και 14η σύνταξη που περικόπηκε με τους προηγούμενους
αντιασφαλιστικούς νόμους του 2010 – 2012.
4. Στο στόχο μπαίνουν ξανά τα ΒΑΕ. Καμία διάταξη δεν υπάρχει για τη μείωση των ορίων ηλικίας
τους, ούτε για τους εκπαιδευτικούς που είχαν ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις (ν. 3075/02).
5. Εφαρμόζονται πλήρως, χωρίς καμία αλλαγή, οι μειώσεις στις επικουρικές που έφτασαν το
50%, καθώς και στο εφάπαξ, όπου αθροιστικά οι περικοπές ξεπέρασαν το 40%. Στον κρατικό
προϋπολογισμό οι περικοπές του ΕΤΕΑΕΠ ξεπερνούν τα 71 εκ. ευρώ! Και στον ΕΦΚΑ τα 150
εκ. ευρώ!
6. Η κρατική εγγύηση περιορίζεται στα 384 ευρώ της “εθνικής σύνταξης”. Η συντριπτική
πλειοψηφία των σημερινών εργαζομένων, αυριανών συνταξιούχων που ούτε κατά διάνοια
θα προσεγγίσει τα 30 ασφαλιστικά χρόνια = 9000 ένσημα. Θα προσεγγίζουν αυτό το ποσό
από τη στιγμή που διατηρούνται τα εξευτελιστικά ποσοστά αναπλήρωσης του ν.
Κατρούγκαλου (ν. 4387/16).
7. διατηρείται η διαχρονική λεηλασία στα Ασφαλιστικά Ταμεία (80 δις) και καμία πρόβλεψη δεν
υπάρχει για επιστροφή των κλεμμένων. Μόνο με το PSI το κούρεμα των ταμείων του Σαμαρά
– Βενιζέλου για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών κλάπηκαν 17,5 δις.
Ο μόνος δρόμος για να ανατρέψουμε τις αντιασφαλιστικές ρυθμίσεις είναι ο δρόμος του αγώνα.
Διεκδικούμε :
1. Να αποσυρθεί ο νόμος λαιμητόμος. Κοινωνική Ασφάλιση για όλους, αποκλειστικά Δημόσια
και Υποχρεωτική, Υγεία – Πρόνοια Δημόσια και Δωρεάν.
2. Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) και όλων των αντιασφαλιστικών μνημονιακών
νόμων και περικοπών σε μισθούς και συντάξεις.
3. Κατάργηση της αύξησης των ορίων ηλικίας στα 67 έτη.
4. Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης. Κατώτερη σύνταξη στο 80% του μισθού.
5. Πλήρης, κρατική εγγύηση όλων των συντάξεων.
6. Προσλήψεις νέων μελών ΔΕΠ για την άμεση κάλυψη όλων των αναγκών και των κενών .
7. Κατοχύρωση πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης όλων των μελών ΔΕΠ.

ΔΗΠΑΚ ΑΕΙ, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΌΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

