Αγωνιστική Συσπείρωση Φυσικοθεραπευτών
Κάλεσμα στην απεργία κατά του αντιασφαλιστικού νόμου Βρούτση
Συνάδεφλε συναδέλφισσα
Σε λίγες μέρες ετοιμάζεται από την κυβέρνηση της ΝΔ να ψηφιστεί από την ολομέλεια της
βουλής, το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Διανύουμε ήδη μια μακροχρόνια περίοδο που
κυβέρνηση και ΜΜΕ προσπαθούν να κρύψουν την αλήθεια, κάνοντας το άσπρο – μαύρο, να
πείσουν ότι με το νομοσχέδιο "μειώνουν τις εισφορές" και "αυξάνουν τις συντάξεις" που
παρέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ με το έκτρωμα Κατρούγκαλου.
Όλα αυτά κύριο στόχο έχουν να:
 Πεταχτεί εκτός ασφαλιστικής κάλυψης η πλειοψηφία των νέων εργαζομένων που ήδη











δοκιμάζουν τη μακρόχρονη ανεργία, τις "σύγχρονες" ευέλικτες εργασιακές σχέσεις με το
μπλοκάκι, τον πενιχρό μισθό χωρίς ΣΣΕ, την εποχική εργασία και την ημιαπασχόληση,
που δουλεύει μαύρα και ανασφάλιστα. Δηλαδή όλοι αυτοί που για να "πιάσουν" τα 30 ή
40 χρόνια συνεχούς εργασίας και με ασφάλιση πρέπει να ζήσουν 2 και 3 ζωές ακόμα.
Σε αυτούς τους εργαζόμενους δείχνουν την «εναλλακτική» της ιδιωτικής ασφάλισης.
Θωρακίσει νομικά τον περιορισμό της κρατικής συμμετοχής και "εγγύησης" μόνο στο
ποσό της "εθνικής σύνταξης" δηλαδή στο επίδομα πτωχοκομείου των 384 ευρώ. Το
υπόλοιπο ποσό της λεγόμενης "ανταποδοτικής σύνταξης" από τις ασφαλιστικές
εισφορές μιας ζωής μετατρέπεται σε ατομική υπόθεση του εργαζόμενου, μέσω του
«ατομικού λογαριασμού ασφάλισης», προκειμένου να εξασφαλίσει μια πενιχρή
σύνταξη. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή μονιμοποιεί τη δραστική μείωση στις μελλοντικές
συντάξεις μέχρι και 40% που έφερε η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα
με την απόφαση του ΣτΕ που νομιμοποίησε το έκτρωμα Κατρούγκαλου.
Όσοι μισθωτοί με μπλοκάκι είναι στη ρύθμιση του νόμου Κατρούγκαλου για τα
μπλοκάκια, θα αντιμετωπίσουν νέες πιέσεις για να επιστρέψουν στο καθεστώς
ασφάλισης με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών (ΔΠΥ), προκειμένου να απαλλαγεί η
εργοδοσία από το σύνολο ή σημαντικό μέρος των εισφορών.
Οι εργοδότες θα επιδιώξουν να τους φορτώσουν όλο το ασφαλιστικό "κόστος", με
"κίνητρο" κάποια "ελάφρυνση" στον καθαρό μισθό που θα προκύψει από την επιλογή
της κατώτατης ασφαλιστικής κλάσης.
Να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την διάλυση των εργασιακών σχέσεων για τους
μισθωτούς επιστήμονες . Θα σπρώξει και άλλους νέους στην ελαστική εργασία του
ΔΠΥ με "κίνητρο" τις χαμηλότερες κρατήσεις επί του μισθού, απαλλάσσοντας τους
εργοδότες απ' τις εισφορές και τα δικαιώματα του τυπικά μισθωτού: Άδειες, δώρα,
επιδόματα, προστασία από ομαδικές απολύσεις.
Διατηρούνται τα αυξημένα όρια συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια (ή στα 62 χρόνια με 40
χρόνια υπηρεσίας)

Η στάση του συλλόγου μας βέβαια, δεν είναι δυνατόν να διαφέρει από την στάση που
κρατούν στο σύνολο τους οι υπόλοιποι επιστημονικοί φορείς της χώρας μας. Έπειτα από τη
χλιαρή αντίδραση και όχι επί της ουσίας της περιόδου κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο
έκτρωμα Κατρούγκαλου ,δε λένε κουβέντα για την ουσία του νόμου λαιμητόμου που έρχεται

να φέρει τα πάνω κάτω στις ζωές μας γιατί συμφωνούν με την πολιτική που εφαρμόζει αυτήν
την στιγμή η κυβέρνηση της ΝΔ. "Διεκδικούν" σε πλήρη ταύτιση με τις πλειοψηφίες των
επιστημονικών φορέων, από την κυβέρνηση ΝΔ, όπως και προηγούμενα του ΣΥΡΙΖΑ,
σταθερά το "αντίδωρο" της ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου για την επικουρική και το
εφάπαξ .
Δεν είναι τυχαίο ότι 2 μέρες πριν την απεργία στις 18 Φλεβάρη : ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΙΔΕΑ ΓΙΑ ΠΟΙΑ
ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΙΛΑΜΕ, επομένως δεν έχουν πάρει καμία απόφαση ενώ ταυτόχρονα ετοιμάζουν
να ξεκινήσουν καμπάνια ενημέρωσης των περιφερειακών τμημάτων για το επαγγελματικό
ταμείο μετά από κατά πλειοψηφία απόφαση του ΚΔΣ , προωθώντας έτσι την πολιτική της ΕΕ
για την ανταποδοτικότητα στην Κοινωνική Ασφάλιση.
Οι μισθωτοί και αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες φυσικοθεραπευτές δηλώνουμε πως
ο αγώνας συνεχίζεται, ακόμα και αν περάσει το νομοσχέδιο στη Βουλή.

Βάζουμε στο προσκήνιο τις σύγχρονες ανάγκες μας: Αποκλειστικά δημόσια και
υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση και Υγεία για όλους με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής
δράσης. Οργανώνουμε αποφασιστικά τις κινητοποιήσεις μας, σημαδεύουμε στην καρδιά του
προβλήματος που έχει τίτλο "ανταποδοτικότητα και κεφαλαιοποίηση της Ασφάλισης".
Συντονίζουμε την πάλη μας με τις ταξικές δυνάμεις του εργατικού κινήματος που θέτουν στο
στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς ομίλους, το κράτος τους, την ΕΕ
και το ΝΑΤΟ που τους στηρίζει.
 Απόσυρση του νέου εκτρώματος Βρούτση.
 Κατάργηση του ν. Κατρούγκαλου, των εγκυκλίων εφαρμογής του και όλων των
αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ!
 Πλήρης αποκατάσταση των απωλειών σε συντάξεις - παροχές - αποθεματικά!
 Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής
με ΔΠΥ.
 Ανατροπή της πολιτικής ΕΕ - άρχουσας τάξης για την ανταποδοτικότητα στην
Κοινωνική Ασφάλιση!
 Αποκλειστικά δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση στη βάση των
σύγχρονων αναγκών μας.
 Αποκλειστικά δημόσια δωρεάν Υγεία - Πρόνοια με κατάργηση των εισφορών στον
κλάδο Υγείας».
Έχει εδώ και μέρες προκηρυχθεί απεργία κατά του αντιασφαλιστικού εκτρώματος και η ηγεσία
του ΠΣΦ σφυρίζει αδιάφορα.
Καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν στην απεργία στις 10:30
π.μ. στα Προπύλαια στην Αθήνα και στις κατα τόπους συγκεντρώσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα
μαζί με το ΠΑΜΕ.
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