
Στιγμιότυπο από τη μαζική σύσκεψη

Σελίδα 4

Σάββατο 23 Γενάρη 2016

Σελίδα 4

ΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν διορθώνεται!

Με μεγάλη συμμετοχή μηχανικών και τεχνικών
πραγματοποιήθηκε, την περασμένη Τρίτη, η σύσκεψη
για το Ασφαλιστικό ενόψει των Γενικών
Συνελεύσεων που πραγματοποιούνται το επόμενο
διάστημα στους κλαδικούς επιστημονικούς φορείς
των μηχανικών και στο Σωματείο Μισθωτών
Τεχνικών, την Πέμπτη 28 Γενάρη.

Στη σύσκεψη, ο Ηλίας Τσιμπουκάκης μίλησε για τις
επιπτώσεις του νέου Ασφαλιστικού που προωθεί η
κυβέρνηση στις διαφορετικές κατηγορίες εργαζόμενων μηχανικών και τεχνικών. Τόνισε πως το νέο νομοσχέδιο δεν
«πέφτει απ' τον ουρανό» αλλά είναι συνέχεια όλων των προηγούμενων αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που
προωθούνται απ' τις αστικές κυβερνήσεις με στόχο τη διασφάλιση της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Θύμισε τον Ν. 3518/2006, που έφερε στους εργαζόμενους μηχανικούς δραστικές αυξήσεις στις εισφορές, μειώσεις στις
συντάξεις και προώθησε την ανταποδοτικότητα. Τόνισε πως το νέο Ασφαλιστικό οδηγεί σε δραστικές μειώσεις των
συντάξεων για όλους τους εργαζόμενους, μείωση που στην περίπτωση των μηχανικών κυμαίνεται στο 30 - 40% της
σύνταξης για νεότερους μηχανικούς ενώ μπορεί να υπερβεί το 50% για τους μεγαλύτερους.

Αναφέρθηκε ιδιαίτερα στους αυτοαπασχολούμενους και στην ευρύτατη κατηγορία των μισθωτών με Δελτίο Παροχής
Υπηρεσιών, οι οποίοι θα δουν μια δραστική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που μπορεί να φθάσει και στον
υπερδιπλασιασμό τους. Στην εισήγησή του, αναφέρθηκε στη δραματική σημερινή κατάσταση των εργαζόμενων
μηχανικών λόγω των προηγούμενων αντιασφαλιστικών νόμων, με σχεδόν τα 2/3 των αυτασφαλισμένων στο ΤΣΜΕΔΕ να
παραμένουν ανασφάλιστοι.

Ο Γιώργος Πέρρος αναφέρθηκε στο κάλεσμα που απηύθυνε έγκαιρα το ΠΑΜΕ για την αντιμετώπιση της επίθεσης του
κεφαλαίου και ανέδειξε τις ευθύνες των αστικών και των οπορτουνιστικών δυνάμεων στο συνδικαλιστικό κίνημα. Ο
Βασίλης Μαμάης παρουσίασε τις συνέπειες που θα έχει για τους αυτοαπασχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ το
αντιασφαλιστικό σχέδιο της κυβέρνησης.

Ο Μάκης Παπαδόπουλος επισήμανε την ανάγκη να σημαδέψουμε τον πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη, και όχι
μόνο τη σημερινή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Γι' αυτό τόνισε ότι απαιτείται αποκάλυψη του ρόλου του ΤΕΕ και των
δυνάμεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που προσπαθούν να εγκλωβίσουν το κίνημα σε μια διαπραγμάτευση για τη διόρθωση
και τη βελτίωση των όρων σφαγής των μισθωτών και των αυτοαπασχολούμενων, με δεδομένο το αντιδραστικό πλαίσιο
της πολιτικής της ανταποδοτικότητας που απαιτούν ο ΣΕΒ και η ΕΕ.

Αναφέρθηκε στις ευθύνες των δυνάμεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, που δεν συμβάλλουν στη μαζική οργάνωση της πάλης σε
σωματεία που πλειοψηφούν και με αποσπασματικές πρωτοβουλίες επιχειρούν να αποδυναμώσουν το προσκλητήριο
πανεργατικού ξεσηκωμού για το Ασφαλιστικό, τη συμπόρευση εκατοντάδων σωματείων για να αλλάξει ο συσχετισμός με
τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του.

Η κατάσταση σε άλλους κλάδους
Στη σύσκεψη, με μια σειρά παρεμβάσεων, έγινε ενημέρωση για ορισμένα ειδικά θέματα, αλλά και για την κατάσταση του
κινήματος. Ο Γρηγόρης Γρηγοριάδης μίλησε για τη γενικότερη στάση του ΤΕΕ και των δυνάμεων που βρίσκονται στη
διοίκησή του στο Ασφαλιστικό. Στάθηκε, ειδικότερα, στη στάση τους κατά την προώθηση του Ν. 3518/2006 για το
ΤΣΜΕΔΕ, που προώθησε αποφασιστικά την ανταποδοτικότητα στο ΤΣΜΕΔΕ και τον οποίο στήριξαν ενεργά ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και
ΣΥΡΙΖΑ στο ΤΕΕ, με τον τελευταίο απ' τη θέση του προέδρου του.

Ο Αντώνης Αντανασιώτης ενημέρωσε για την κατάσταση των εργαζόμενων δικηγόρων, τις επιπτώσεις του νέου
Ασφαλιστικού στους αυτοαπασχολούμενους και στους μισθωτούς δικηγόρους και τις εξελίξεις στους επιστημονικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς του κλάδου. Ο Κώστας Τζατζάνης μίλησε για την επιδείνωση της κατάστασης των
συνταξιούχων μηχανικών και την προετοιμασία της νέας Γενικής τους Συνέλευσης.

Η Ολγα Κολιούση αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μισθωτοί μηχανικοί στις τηλεπικοινωνίες και στις
επιπτώσεις που έχει το νέο Ασφαλιστικό σ' αυτήν την κατηγορία εργαζομένων. Ο Γρηγόρης Λιονής μίλησε για την
κλοπή των αποθεματικών του ΤΣΜΕΔΕ, 800 εκατ. ευρώ μέσα απ' την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας
Αττικής και σχεδόν 1.5 δισ. μέσα απ' το «κούρεμα» του PSI, ως παράδειγμα για το τι σημαίνει η αξιοποίηση των
αποθεματικών των Ταμείων που φέρνει το νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ.

Η σύσκεψη έκλεισε με τα αγωνιστικά προσκλητήρια στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ για το Ασφαλιστικό, σήμερα, Σάββατο
23 Γενάρη, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, την Πέμπτη 28 Γενάρη, στις 7 μ.μ. στο κτίριο
του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) και στην πανεργατική απεργία στις 4 Φλεβάρη.

Copyright © 1997-2016 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

Το αντιασφαλιστικό νομοσχέδιο δεν διορθώνεται! | ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ |... http://www.rizospastis.gr/storyPlain.do?id=8751970&action=print

1 of 1 25/1/2016 11:23 πμ


