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Σσναδέλθιζζες και Σσνάδελθοι,
Σσναγωνιζηές και Σσναγωνίζηριες,
Η πρόσκληση για τη σημερινή σύσκεψη αφορά σωματεία και φορείς της Αττικής. Πιο συγκεκριμένα
τα σωματεία εργαζομένων στις ευρύτερες οικονομικές υπηρεσίες σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα,
αυτοαπασχολουμένων λογιστών, συλλόγους φοιτητών και σπουδαστών, συνταξιούχους λογιστές.
Όπως οι περισσότεροι γνωρίζετε, η ΠΟΛ και παλιότερα έχει πάρει πρωτοβουλίες κυρίως με ζήτημα
αιχμής τα ζητήματα της πιστοποίησης και της φορολογίας καλώντας σε κίνηση και συμμαχία τα λαϊκά
στρώματα που πλήττονται. Αυτή είναι μια κατεύθυνση που όχι μόνο δεν σταματά, αντίθετα στόχος μας
είναι να ενισχυθεί, να διευρυνθεί, να ισχυροποιηθεί. Αιχμή του δόρατος αυτή την περίοδο είναι βεβαίως το
αντιασφαλιστικό έκτρωμα που ετοιμάζει κυβέρνηση και ΕΕ.
Δεν μπορούμε παράλληλα να αγνοήσουμε τις εξελίξεις του τελευταίο χρονικού διαστήματος στο
ζήτημα του προσφυγικού. Έχουμε καθήκον να αναδείξουμε στους εργαζόμενους, σε όλο το λαό τις
ευθύνες της βασικές αιτίες που δημιουργούν το πρόβλημα και είναι η επέμβαση του ΝΑΣΟ, της ΕΕ στον
ανταγωνισμό τους με δυνάμεις όπως η Ρωσία για τον έλεγχο πλουτοπαραραγωγικών πηγών και δρόμων
ενέργειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Έχουμε καθήκον να παλέψουμε ενάντια
στους επικίνδυνους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και στον κίνδυνο εξάπλωσης του πολέμου στην Αν.
Μεσόγειο και στη Β. Αφρική με αποτέλεσμα νέες εκατόμβες αθώων θυμάτων, νέες προσφυγικές ροές. Με
πρόσχημα τους πρόσφυγες, η ΕΕ και το ΝΑΣΟ, ζεσταίνουν τις μηχανές του πολέμου στην περιοχή.
Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Σα γεράκια του ΝΑΣΟ δεν έχουν καμία θέση στο Αιγαίο.
Απαιτούμε καμία συμμετοχή της χώρας μας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, καμιά διευκόλυνση στα
γεράκια του πολέμου. Να κλείσουν όλες οι ευρωατλαντικές βάσεις.
Σο εργατικό και λαϊκό κίνημα χρειάζεται να πάρει θέση, να μπει εμπόδιο στα πολεμοκάπηλα σχέδιά
τους, να αντιταχθεί στη δράση των ιμπεριαλιστών. Να δυναμώσει το μέτωπο στις εθνικιστικές και
φασιστικές αντιλήψεις που σπέρνουν την ξενοφοβία και το ρατσισμό.
Δυναμώνουμε την πάλης μας, αντιστεκόμαστε. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους λαούς που
αγωνίζονται. τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που κυνηγημένοι από την απελπισία και το θάνατο
αναζητούν ειρηνικό καταφύγιο. Απαιτούμε ανθρώπινους και αξιοπρεπείς χώρους προσωρινής φιλοξενίας
και μέτρα για άμεση μεταφορά τους στα κράτη προορισμού τους με ευθύνη της ΕΕ και του ΟΗΕ. Σο
σωματείο της Αττικής ήδη συγκεντρώνει είδη άμεσης ανάγκης. Θα πρέπει να αγκαλιαστεί αυτή η
πρωτοβουλία και να ενταθεί. Να γίνει αντικείμενο της συνολικής πάλης των σωματείων.
Ερχόμαστε από μια επιτυχημένη απεργία της 4 Υλεβάρη, που είχε όλα τα χαρακτηριστικά μιας
γενικής απεργίας γενικά, κάτι όμως που εκφράστηκε και στον δικό μας κλάδο, με περισσότερους
απεργούς, νέους σε ηλικία, ειδικά από τους μεγάλους χώρους δουλειάς, αλλά και με ενισχυμένα μπλοκ
των σωματείων της περιφέρειας στις αντίστοιχες απεργιακές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ.
Η επιτυχία αυτή βεβαίως δεν ήταν μόνο αποτέλεσμα προετοιμασίας για την απεργία, αλλά μιας
συνεχιζόμενης δράσης, το τελευταίο διάστημα που έχει σαν κύριο ζήτημα αιχμής το ζήτημα του
ασφαλιστικού. Και βεβαίως ο αγώνας δε δόθηκε μόνο με τη μορφή της απεργίας. Δεν σταματήσαμε εκεί.
Βγαίνουμε πιο έμπειροι και δυναμωμένοι από τα συλλαλητήρια της 12 και 13 Υλεβάρη για τη στήριξη του
αγώνα των φτωχομεσαίων αγροτών, συλλαλητήρια που αγκαλιάστηκαν από μεγάλη μερίδα των
εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων, νέων. Κάναμε κινητοποίηση μαζί με τους αυτοαπασχολούμενους
λογιστές, που στηρίχτηκε από δυνάμεις του ΜΑ από τις οικονομικές σχολές στο Τπουργείο Εργασίας
πριν 10 ημέρες, στηρίξαμε την κινητοποίηση των επιτροπών αγώνα μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων
επιστημόνων μαζί με υπόλοιπα σωματεία που συσπειρώνουν μισθωτούς επιστήμονες ( ΕΣΗΠ,
Φρηματοπιστωτικό κλπ) στο Τπουργείο Εργασίας. Και βεβαίως υπάρχει συνέχεια στη βάση της
κλιμάκωσης ενόψει της 48ωρης απεργίας εφόσον η κυβέρνηση τολμήσει να φέρει στη Βουλή το
αντιασφαλιστικό έκτρωμα. τα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η σημερινή σύσκεψη.
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Σε αυτή τη μάχη πρέπει να έχουμε καθαρό ποιον έχουμε αντίπαλο. Η κυβέρνηση και στο ζήτημα
του ασφαλιστικού, ακολουθεί τις κατευθύνσεις της ΕΕ και τις απαιτήσεις του διεθνούς και ντόπιου
κεφαλαίου για μείωση της τιμής της εργατικής δύναμης όσο το δυνατό περισσότερο και αντίστοιχα τον
εκτοπισμό των αυτοαπασχολουμένων και μικρών επαγγελματιών για την εξασφάλιση συνεχώς νέων
πεδίων κερδοφορίας.
Μέσα από τις θέσεις του ΕΒ γίνεται καθαρός ποιος είναι ο στόχος: “να εφαρμοσθούν σταθεροί
και διαφανείς κανόνες αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλοι θα λαμβάνουν μια
αξιοπρεπή σύνταξη (αναλόγως διαθεσιμότητας πόρων), λαμβανομένων όμως υπόψη και των εισφορών
που έχουν καταβάλει κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου” . Επίσης, να αξιοποιηθούν ως
επικουρικά του συστήματος δημόσιας και υποχρεωτικής ασφάλισης (πρώτος πυλώνας), τα
επαγγελματικά ταμεία (δεύτερος πυλώνας) και η ιδιωτική ασφάλιση (τρίτος πυλώνας), με υιοθέτηση
καταλληλότερου θεσμικού πλαισίου. Αντίστοιχα το ΟΕΕ στις θέσεις του για το ασφαλιστικό επίσης
αναγνωρίζει ότι “μια σύγχρονη αρχιτεκτονική δεν μπορεί να αγνοεί το ρόλο της ιδιωτικής ασφάλισης, όχι
ως υποκατάστατου, αλλά ως συμπλήρωμα”. Και οι δύο «ταυτίζονται» στην στήριξη της ιδιωτικής
ασφάλισης.
Οι παραπάνω προτεραιότητες είναι και αυτές που έχουν ενσωματωθεί στο σχέδιο της κυβέρνησης.
Μάλιστα το ΟΕΕ ως προς τα αποθεματικά των ταμείων κάνει ένα βήμα “μπροστά” από ΕΒ και κυβέρνηση
και διεκδικεί οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων να χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση του
μεγάλου κεφαλαίου, σε συνδυασμό με τις δημόσιες επενδύσεις!
Σο σχέδιο της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό αποτελεί την ταφόπλακα για τον κοινωνικό
χαρακτήρα της ασφάλισης, ολοκληρώνει το σχεδιασμό που υπήρχε εξαρχής για το ασφαλιστικό,
νομιμοποιεί όλες τους προηγούμενους αντιασφαλιστικούς νόμους και διατάξεις καθώς όχι μόνο αφήνει
αναλλοίωτο τον πυρήνα τους άλλα τον αντιδραστικοποιεί ακόμα περισσότερο. τόχος του είναι επίσης
να προσαρμόσει την Ασφάλιση και τη σύνταξη στα δεδομένα που έχουν ήδη διαμορφωθεί στην αγορά
εργασίας, με την κυριαρχία των χαμηλών μισθών, της μερικής απασχόλησης και της εκ περιτροπής
εργασίας. Πρόκειται για έγκλημα διάρκειας που θα έχει συνέχεια στη χώρα μας και συνολικά στην ΕΕ.
Βασική επιδίωξη παραμένει ο στόχος των «καθορισμένων εισφορών» και όχι παροχών, όπως
περιγράφτηκε και με το «Πόρισμα της Επιτροπής οφών». Πυρήνας του μοντέλου αυτού είναι η
υποχρέωση των ασφαλισμένων να πληρώνουν εισφορές, χωρίς να υπάρχει καμία δέσμευση του
κράτους τι θα τους αποδοθεί δηλαδή να μην έχουν κατοχυρωμένες παροχές, πέραν της «εθνικής
σύνταξης», δηλαδή ενός προνοιακού επιδόματος κάτω ακόμα από τα επίπεδα της φτώχειας, και με
εισοδηματικά κριτήρια.
Το κεφάλαιο αξιώνει ένα δημόσιο Ασφαλιστικό πτωχοκομείου και οι εισφορές των ασφαλισμένων
να πηγαίνουν στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, που θα αναλάβουν να διαχειριστούν τεράστιους
πόρους χωρίς όμως να δεσμεύονται για τις συντάξεις που θα αποδίδουν. Έτσι, όλοι οι ασφαλισμένοι και
κυρίως οι νέες γενιές θα βρίσκονται ολοένα και περισσότερο αντιμέτωπες με τα αρπακτικά της ιδιωτικής
ασφάλισης, αφού το δημόσιο σύστημα θα έχει υποστεί ακόμα ένα συντριπτικό πλήγμα. Δηλαδή βάσει
και των κατευθύνσεων της ΕΕ στόχος είναι η εφαρμογή του συστήματος τριών πυλώνων – βασική
σύνταξη, επίδομα, επαγγελματικά ταμεία, ιδιωτική ασφάλιση – με την απαλλαγή κράτους και εργοδοσίας.
Προκλητικά η κυβέρνηση αναφέρεται σε δικαιοσύνη και ισότητα για το ασφαλιστικό, κάτι που
επανέλαβε ο Κατρούγκαλος και στη συνάντηση που είχαμε στα πλαίσια της κινητοποίησης της
προηγούμενης εβδομάδας. Φρησιμοποιεί τη γλώσσα και τα ίδια επιχειρήματα των προηγούμενων
κυβερνήσεων, πατάει πάνω στις ήδη διαμορφωμένες μειώσεις για να πετσοκόψει ακόμα παραπέρα τις
συντάξεις.
τις 11 μειώσεις των συντάξεων που επικαλείται, υπάρχουν επιπλέον δυο μειώσεις με τους νόμους
του καλοκαιριού (μειώσεις των συντάξεων υπέρ υγείας) και πλέον ολοκληρώνεται ο σχεδιασμός με τον νέο
υπολογισμό και τον επανυπολογισμό όλων των συντάξεων σε κυρία και επικουρική ασφάλιση, σε εφάπαξ,
σε αναπηρικές συντάξεις και ΕΚΑ που θα μειώσουν παραπέρα και σημαντικά το λαϊκό εισόδημα.
Η κυβέρνηση που θα έδινε τη 13η σύνταξη τον προηγούμενο Δεκέμβρη, με τον πιο επίσημο και
τρανταχτό τρόπο μέσω του κειμένου ενταφιάζει το δικαίωμα στην 13η και 14η σύνταξη καθώς αναφέρει
ρητά πως «το ποσό της κανονισθείσας κατά τα ανωτέρω σύνταξης καταβάλλεται ανά μήνα, δώδεκα
φορές το χρόνο».
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Επίσης, πουθενά δε γίνεται αναφορά για τα ποσά που χάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια, στην
κατακρεούργηση των αποθεματικών (δεκαετία 60-70, χρηματιστήριο, Psi, ανακεφαλαιοποίηση). Μόνο το
ταξικό κίνημα σήμερα είναι αυτό που διεκδικεί αποκατάσταση των απωλειών. Ήταν άλλωστε βασική
αντιπαράθεση και της ΠΟΛ με το ΟΕΕ στις συναντήσεις που έγιναν. Δεν μπορεί να παλεύεις σήμερα να
μην περάσουν οι ανατροπές και από την άλλη να μην είναι πλευρά αυτού του αγώνα η απαίτηση για την
αποκατάσταση των απωλειών.
την πρόταση της κυβέρνησης επίσης, δεν υπάρχει αναφορά στα ΒΑΕ, γεγονός που πρέπει να το
κρατήσουμε ως ερώτημα για τη συνέχεια πχ στον υπολογισμό των συντάξεων δε φαίνονται εξαιρέσεις για
ΒΑΕ.
Να πάρουμε υπόψη μας ότι η τελική πρόταση που θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή θα είναι
σαφώς δυσμενέστερη από το αρχική μετά τις διαπραγματεύσεις με τα επιτελεία του κουαρτέτου, το
διάλογο που ετοιμάζει με τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές πλειοψηφίες και το συντονιστικό των
επιστημονικών φορέων.
Με κάλπικες διορθώσεις που δεν αλλάζουν τον χαρακτήρα του και με στημένους διαλόγους η
κυβέρνηση προσπαθεί να εκτονώσει τις διαθέσεις για κλιμάκωση του αγώνα στους μισθωτούς και
αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες. Εξαγγέλλει αλλεπάλληλες δήθεν «βελτιώσεις» προκειμένου να
«χρυσώσει το χάπι» για να περάσει το νομοσχέδιο κρατώντας άθικτο τον πυρήνα της πολιτικής του
κεφαλαίου και των κατευθύνσεων της Ε.Ε. για το ασφαλιστικό, δηλαδή την ανταποδοτικότητα με νέες
απαλλαγές του κράτους και των εργοδοτών από τα ασφαλιστικά «βάρη». Οι προσωρινές (για μια τριετία…)
«εκπτώσεις» στις αυξήσεις που ανακοίνωσε στα εισοδήματα από 8.000 έως 10.000 Ευρώ το χρόνο,
αφήνουν στην τσέπη των αυτοαπασχολουμένων από 340 ως 440 Ευρώ εισόδημα το μήνα, κάτω κι από
τον κατώτατο μισθό! Βαφτίζει «απαλλαγή» για τους άνεργους νέους αυτοαπασχολούμενους επιστήμονες
τη δυνατότητα να πληρώνουν 2.500 Ευρώ το χρόνο αντί για ...2.800. Θεωρούν ως ελάφρυνση του νέου
εργαζόμενου με μπλοκάκι ή του αυτοαπασχολούμενου, το δικαίωμα να πληρώνει αντί για το 38,45% του
εισοδήματός του ισόβια, το "ελαφρύτερο" 33,5% για την πρώτη τριετία και το 35,5% την επόμενη διετία,
ενώ για όσους έχουν προχωρήσει σε αναστολή επαγγέλματος δίνει τη «δυνατότητα» να πεταχτούν
οριστικά εκτός επαγγέλματος, προκειμένου να μην πληρώνουν εισφορές! Μιλά για τάχα «ελαφρύνσεις»
εισφορών συσκοτίζοντας ότι συνοδεύονται με μειώσεις των συντάξεων, «ξεχνά» τα όρια συνταξιοδότησης
και τις παροχές υγείας. «Ανταποδοτικότητα» σημαίνει «ό,τι πληρώνεις–παίρνεις». Όποια προσωρινή
«ελάφρυνση» στις ασφαλιστικές εισφορές μεταφράζεται σε ακόμα μεγαλύτερο κούρεμα της μελλοντικής
σύνταξης, με μόνους κερδισμένους τους εργοδότες και το κράτος τους.
Επίσης, η κυβέρνηση στηρίζει μαζί και με ΝΔ, ΠΑΟΚ, ΠΟΣΑΜΙ και Ένωση Κεντρώων, και τη
λειτουργία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, ενσωματώνοντας με νομοσχέδιο τις αντίστοιχες
κοινοτικές οδηγίες. Προσφέροντας κραυγαλέα υποστήριξη στα κοράκια των ιδιωτικών ασφαλιστικών
εταιρειών τόσο με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο όσο και με την αντιασφαλιστική μεταρρύθμιση.
Ανοίγονται νέα πεδία κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, καθώς η παραπέρα
εμπορευματοποίηση της Ασφάλισης μπορεί να αποτελέσει πεδίο τοποθέτησης υπερσυσσωρευμένων
κεφαλαίων. Σαυτόχρονα, το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να αποτελέσει πεδίο άντλησης
κεφαλαίων για την ενίσχυση της κερδοφορίας των ομίλων, αφού τα ασφάλιστρα κεφαλαιοποιούνται και
αξιοποιούνται για καπιταλιστικές επενδύσεις. Έτσι, επί της ουσίας, το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την
Ασφάλιση ως χρηματοπιστωτικό προϊόν.
Η κυβέρνηση καλεί υποκριτικά σε διάλογο για τους όρους της σφαγής μας. Οι ηγεσίες των
επιστημονικών φορέων βιάζονται να πάνε στο διάλογο προβάλλοντας μια κάλπικη γραμμή δήθεν
«απόρριψης του νομοσχεδίου». Καθώς αποδέχονται πλήρως την πολιτική του κεφαλαίου και της ΕΕ για την
ανταποδοτικότητα, οι προτάσεις τους, στην ουσία, είναι παραλλαγές της κυβερνητικής πρότασης. Γι’ αυτό
η κριτική τους αφορά κυρίως τη «μη βιωσιμότητα» του ασφαλιστικού εάν εφαρμοστεί το νομοσχέδιο
και την έλλειψη αναλογιστικής μελέτης που να «δικαιολογεί» τα μέτρα. Κάνουν κριτική για την πρόταση της
κυβέρνησης για το ασφαλιστικό και την βαφτίζουν φορολογικό, οι «μικρότερες εισφορές» που τάχα
«διεκδικούν», κινούνται εντός του πλαισίου της ανταποδοτικότητας και οδηγούν σε χαμηλότερες
συντάξεις, ενώ παραμένουν αφόρητα υψηλές. Η ουσία των διεκδικήσεών τους είναι η δημιουργία ενός
ασφαλιστικού φορέα για ελεύθερους επαγγελματίες επιστήμονες και γενικότερα ελεύθερους επαγγελματίες
σε ανταποδοτική κεφαλαιοποιητική βάση.
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Άλλωστε, δεν θα μπορούσαμε να περιμένουμε κάτι διαφορετικό από το ΟΕΕ και τους άλλους
αντίστοιχους επιστημονικούς φορείς. Σο Ο.Ε.Ε., όπως και τα άλλα επιμελητήρια, ως σύμβουλος του
αστικού κράτους, ως μηχανισμός εξωραϊσμού και αποδοχής του εκμεταλλευτικού συστήματος, αποτελεί
εργαλείο ταξικής συνεργασίας και ενσωμάτωσης, όπου καλούνται να συνυπάρχουν μισθωτοί και μικροί
αυτοαπασχολούμενοι με μεγαλοστελέχη επιχειρήσεων, του κρατικού μηχανισμού και εκπροσώπους του
κεφαλαίου. ε αυτά τα πλαίσια έχει παίξει διαχρονικά ρόλο εξειδίκευσης της αντεργατικής – αντιλαϊκής
πολιτικής στον κλάδο των τεχνικοοικονομικών υπηρεσιών και γενικότερα στους οικονομολόγους. Πιο
συγκεκριμένα:

- ηα εξγαζηαθά θαη επαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές στις διατάξεις σύμφωνα με το πνεύμα των οδηγιών της Ε.Ε για το
επάγγελμα λογιστή-φοροτέχνη αλλά και τη πλήρη ιδιωτικοποίηση του φορολογικού ελέγχου ήταν άμεσα
συνδεδεμένες με την λεγόμενη «απελευθέρωση» του επαγγέλματος. υνέβαλλαν και αυτοί στη
νομιμοποίηση πλέον του δικαιώματος να ελέγχουν το επάγγελμα μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Είναι η
φυσική εξέλιξη της πολυκατηγοριοποίησης που πρόβλεπαν προηγούμενοι νόμοι και έτυχαν της στήριξης
της συντριπτικής πλειοψηφίας στην Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε. Κερδισμένες είναι οι μεγάλες εταιρίες που
συγκεντρώνουν την αγορά. Αντίθετα διευρύνεται η στρατιά των πτυχιούχων οικονομολόγων που θα
αναγκάζονται να δουλεύουν με χειρότερους όρους και ανύπαρκτα επαγγελματικά δικαιώματα.
Κάνουν προσπάθεια εδώ και χρόνια να υποκαταστήσουν το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα,
σε βάρος των εργαζομένων οικονομολόγων και ενάντια στις διεκδικήσεις της Πανελληνίας Ομοσπονδίας
Λογιστών. ε αυτήν την κατεύθυνση ευνοείται και από το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο που στην ουσία
καταργεί τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και αυτήν του κλάδου μας.
Με το ν. 3842/2010 που θεσμοθετεί την «πιστοποίηση» και την «ηλεκτρονική» υπογραφή, συνέβαλε
καθοριστικά στην εντατικοποίηση της εργασίας, στην ποινικοποίηση του επαγγέλματος, στη μετακύλιση
των ευθυνών εργοδοσίας και κράτους στον εργαζόμενο επαγγελματία.
Προωθεί με κάθε τρόπο την καθιέρωση της «πιστοποίησης» και τη θεσμοθέτηση του Ο.Ε.Ε. ως
φορέα διαπίστευσης-πιστοποίησης των Υοροτεχνών-Λογιστών. Θεσμοθετούν τη λογική των
αλλεπάλληλων διαδικασιών αξιολόγησης. Φθες οι εξετάσεις «αναβάθμισης», οι οποίες καταργήθηκαν με
τους αγώνες μας, σήμερα τα σεμινάρια «αξιολόγησης», από αύριο η «πιστοποίηση» και η «δια βίου
μάθηση». Με την «πιστοποίηση» διευκολύνεται η συγκέντρωση των φοροτεχνικών και λογιστικών
εργασιών στις μεγάλες λογιστικές - ελεγκτικές - συμβουλευτικές εταιρείες, άλλα και σε παρόμοιες
επιχειρήσεις που είναι θυγατρικές τραπεζών, που και αυτές επιδιώκουν να προωθήσουν στην αγορά τις
δικές τους πιστοποιήσεις, συμβάλλοντας στον εκτοπισμό δηλαδή μεγάλης μερίδας των
αυτοαπασχολουμένων και μικρών επαγγελματιών του κλάδου αφού υπάρχει πλέον ένα ασφυκτικό
πλαίσιο λειτουργίας που έρχεται να συνδυαστεί με τη φοροαφαίμαξη και την αντιασφαλιστική επίθεση.
Επιπλέον, ετοιμάζονται να επεκτείνουν την πιστοποίηση και σε άλλες ειδικότητες του οικονομολογικού
επαγγέλματος – περιλαμβάνοντας και ειδικότητες που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα) με παρόμοιες
επιπτώσεις που είχε για το λογιστή φοροτέχνη.

- ηα Αζθαιηζηηθά Δηθαηώκαηα
Η δημιουργία και η λειτουργία του ΕΣΑΟ συνέβαλλε στην αποδοχή στη συνείδηση των εργαζόμενων
οικονομολόγων της υπονόμευσης και της κατεδάφισης του δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής
ασφάλισης. Πρόκειται για ιδιωτική ασφάλιση, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο το οποίο «τζογάρει» τα χρήματα των
μελών του σε διάφορα χρηματοπιστωτικά προϊόντα.

- ηελ Εθπαίδεπζε
Η πλειοψηφία του Ο.Ε.Ε. νομιμοποιεί τις ανατροπές του δημόσιου ενιαίου δωρεάν χαρακτήρα της
Ανώτατης Εκπαίδευσης. Έχει αποδεχτεί όλες τις αλλαγές που οδηγούν στην υποβάθμιση του πτυχίων και
στη πλήρη αποσύνδεση του από τα επαγγελματικά δικαιώματα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΙΑΚΕ ΥΕΕΙ
Η κοινωνική ασφάλιση χτίστηκε στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα. Γι’
αυτό η επίθεση στην κοινωνική ασφάλιση βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία με την επίθεση σε μισθούς, την
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αλλαγή προς το χειρότερο στις εργασιακές σχέσεις. Σο χτύπημα στα εργατικά και αντίστοιχα ασφαλιστικά
δικαιώματα δεν ξεκίνησε την περίοδο των μνημονίων. Ξεκίνησε την περίοδο της δεκαετίας του 90. Οι
πρώτες ανατροπές ξεκίνησαν, γιατί τότε προτεραιότητα ήταν η εξασφάλιση των όρων ανάπτυξης και
ανταγωνιστικότητας των μεγάλων επιχειρήσεων της ΕΕ και της χώρας μας αντίστοιχα. ήμερα κυβέρνηση
και ΕΕ μέσω των αντίστοιχων ανατροπών έχουν στόχο να ενισχύσουν με τις λεγόμενες “βέλτιστες
πρακτικές”, που δεν είναι τίποτε άλλο από αντεργατικά – αντιλαϊκά εργαλεία να ξεπεραστεί η βαθιά
καπιταλιστική κρίση στις πλάτες των εργατικών – λαϊκών στρωμάτων, για να έρθει η ανάκαμψη.
Ανταγωνιστικότητα, όμως, και ανάκαμψη σημαίνει φτηνότερη εργατική δύναμη, χρήμα και προνόμια στο
κεφάλαιο, ανεξάρτητα από το μείγμα διαχείρισης. Σημαίνει παραπέρα αποχώρηση του κράτους και της
εργοδοσίας από τη χρηματοδότηση του συστήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης, για να μειώνεται το
λεγόμενο «μη μισθολογικό κόστος» και, ταυτόχρονα, να ανοίγονται νέα πεδία κερδοφόρας δράσης για
το κεφάλαιο.
Αυτός είναι και ο λόγος που αντίστοιχα μέτρα στην κατεύθυνση της κατάργησης του κοινωνικού
χαρακτήρα της ασφάλισης φέρνουν όλες οι κυβερνήσεις στην ΕΕ ανεξάρτητα αν τα ασφαλιστικά ταμεία
των αντίστοιχων χωρών έχουν πρόβλημα βιωσιμότητας ή όχι.
Η τάση μείωσης των μισθών και η επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στην αγορά
εργασίας κάνουν ακόμα πιο επώδυνες για τη νέα γενιά , τους μελλοντικούς συνταξιούχους τις ανατροπές
που προβλέπονται στο σχέδιο της κυβέρνησης για το Ασφαλιστικό.
Η κατάσταση θα είναι ακόμα χειρότερη για εκείνους τους εργαζόμενους που έχουν μεγάλες
περιόδους ανεργίας, ανασφάλιστης εργασίας ή θα απασχολούνται με ευέλικτες μορφές απασχόλησης
κατά τη διάρκεια του εργάσιμου βίου τους. προδιαγράφουν μια κοινωνία ακόμα πιο σκληρή από τη
σημερινή, με τη φτώχεια και την ανέχεια να καταλαμβάνουν μεγάλα τμήματα
Η εικόνα στους χώρους δουλειάς του κλάδου είναι χαρακτηριστική.
Είναι πάγια απαίτηση των μεγάλων εταιρειών του κλάδου το ελεγκτικό προσωπικό να ασφαλίζονται
ως ελεύθεροι επαγγελματίες στον ΟΑΕΕ και όχι στο ΙΚΑ. Ήδη εταιρείες του κλάδου (GT και ΟΛ) έχουν
προχωρήσει όσο αφορά την βαθμίδα του ορκωτού ελεγκτή στην μετατροπή αυτή.
Αυτή η απαίτηση τέθηκε επί τάπητος με το πολυνομοσχέδιο 4254/2014, όπου το Τπουργείο
Εργασίας, σε απάντηση του σε σχετικά ερωτήματα, για τους ορκωτούς ελεγκτές - λογιστές
εγγεγραμμένους στα μητρώα του .Ο.Ε.Λ. οι οποίοι έχουν συνάψει συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας με
τις ελεγκτικές εταιρίες επισημαίνει ότι:
« οι παραπάνω εργαζόμενοι, ασφαλίζονται βάσει της πράγματι παρεχόμενης εργασίας - απασχόλησής
τους και έχουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιώματα από τη φύση της εξαρτημένης εργασίας τους
(αποζημιώσεις κτλ )».
την πράξη, η απάντηση του Τπουργείου ανοίγει την πόρτα για την υλοποίηση των ορέξεων της
μεγαλοεργοδοσίας για όσους ελεγκτές - λογιστές απασχολούνται με «μπλοκάκια» και έχουν όλα τα
προβλεπόμενα δικαιώματα από τη φύση της εξαρτημένης εργασίας τους (αποζημιώσεις, καταβολή
Δώρων Πάσχα και Φριστουγέννων, επιδόματος ισολογισμού για όσους το δικαιούνται, άδεια και επίδομα
αδείας).
Η πρόσληψη εργαζομένων με τα περίφημα «μπλοκάκια», σημαίνει ότι οι εργοδότες δεν καταβάλουν
Δώρα Πάσχα και Φριστουγέννων, επιδόματος ισολογισμού, άδεια και επίδομα αδείας. Σι σημαίνει πρακτικά
αυτό το μέτρο; ημαίνει πλήρης κατάργηση των εργοδοτικών εισφορών που πληρώνουν οι εταιρίες για
εμάς τους υπαλλήλους, άρα μεγαλύτερα κέρδη. ημαίνει αύξηση του ποσού ασφαλιστικών εισφορών των
εργαζομένων άρα μείωση του δικού μας καθαρού εισοδήματος και τις ήδη μεγάλες φορολογικές
υποχρεώσεις. Σημαίνει μείωση των συνολικών εισφορών που καταβάλλονται για την ιατροφαρμακευτική
μας περίθαλψη, αλλά και την σύνταξη. Σημαίνει ότι δεν είναι υποχρεωτική η καταβολή Δώρων Πάσχα και
Χριστουγέννων, επιδόματος ισολογισμού για όσους πρέπει να το παίρνουν. Σημαίνει μη υποχρέωση της
εταιρίας να μας παραχωρεί άδεια και επίδομα αδείας. Σημαίνει κατάργηση της αποζημίωσης σε
περίπτωση απόλυσης.
Ένα άλλο παράδειγμα είναι η προσπάθεια που κάνουν οι ελεγκτικές εταιρίες να μετακυλήσουν την
δαπάνη της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στους είδη χαμηλόμισθους εργαζόμενους τους. Πέρυσι δύο
εταιρίες του κλάδου, η Pwc και η ΟΛ προχώρησαν σε έμμεση μείωση μισθών των κακοπληρωμένων
εργαζομένων παρακρατώντας 50 €/μήνα από την μισθοδοσία για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψή
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μέσω του «Λογαριασμού Τγείας» που έχει συστήσει το ΟΕΛ και την αντίστοιχη επιτροπή που το
διαχειρίζεται Ε.Λ.Τ.Κ.Ο . Με την έγκαιρη παρέμβαση των σωματείων μας αποτρέψαμε και στις δύο
περιπτώσεις την έμμεση μείωση και είμαστε σε ετοιμότητα. Με τα δύο παραπάνω παραδείγματα θέλουμε
να επισημάνουμε την διαχρονική στάση των ελεγκτικών εταιριών σε σχέση με την κοινωνική ασφάλιση.
ήμερα με το σχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης έχει ανοίξει μεγαλώσει η όρεξη τους.
Με την κατάργηση στην ουσία της Ε στον κλάδο οι μεγάλοι εργοδότες προσλαμβάνουν
εργαζόμενους με κάθε είδους μορφή ελαστικής απασχόλησης: voucher, δίμηνα, τρίμηνα, εξάμηνα με τον
ελάχιστο μισθό της ΕΓΕ. Η ασφάλισή μας, η σύνταξη συνδέεται άμεσα με το ύψος του μισθού καθώς
όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύνταξη στο μέλλον του ύψους των 800€ όταν ο μισθός
θα είναι 500€ με προοπτική προς τα κάτω.
Το ασφαλιστικό συνδέεται άμεσα και με τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, με τις παροχές
μητρότητας. Έχουμε πολλές φορές παρατηρήσει το φαινόμενο συνάδελφοι να καταρρέουν κυριολεκτικά
πάνω στα πληκτρολόγια λόγω των εξαντλητικών ωραρίων, κυριολεκτικά από την δουλειά μέρα-νύχτα.
Είδαμε συναδέλφους να βγαίνουν σε αναρρωτική άδεια ένα και δύο μήνες λόγω της σωματικής και
ψυχολογικής κατάρρευσης. Σα ελάχιστα που προβλέπονται με το υπάρχον ασφαλιστικό καταργούνται για
την προστασία του επαγγελματικού κινδύνου καταργούνται στην πράξη σε περίπτωση που το νομοσχέδιο
έκτρωμα της κυβέρνηση τεθεί σε εφαρμογή. Θα μείνουμε κυριολεκτικά έρμαια στις ορέξεις της μεγάλης
εργοδοσίας, πραγματικός κιμάς στην μηχανή παραγωγής των κερδών τους.
Αντίστοιχη εμπειρία πρέπει να έρθει σήμερα εδώ και από τους συναδέλφους
αυτοαπασχολούμενους.
Επιπλέον, καρφί στο μάτι της μεγαλοεργοδοσίας είναι και η προστασία της μητρότητας. Δεν θέλουν
εργαζόμενες μητέρες στο δυναμικό τους καθώς η εργαζόμενη μητέρα έχει ανάγκη ανάπαυσης, φροντίδα
του τέκνου της, ανάγκη από την εφαρμογή του μειωμένου ωραρίου, την άδεια τοκετού λοχείας, την
προστασία από την απόλυση κ.α. Για τους μεγάλους εργοδότες είναι κακό παράδειγμα η λήξη της
εργάσιμης ημέρας στο οχτάωρο καθώς σπάει το κατεστημένο της δουλειάς από το πρωί ως το βράδυ,
των εξαντλητικών ωραρίων. Ακριβώς για τον ίδιο λόγο διαχρονικά οι εταιρίες αυτές δεν προσλαμβάνουν
νέες εργαζόμενες μητέρες. Δεν είναι «ανταγωνιστικές».

ΠΡΟΟΠΣΙΚΗ
Για όλους τους παραπάνω λόγους να εντείνουμε την προσπάθεια ώστε να απορριφθούν από την
πλειοψηφία των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών στρωμάτων ο «κοινωνικός διάλογος», η
διαμόρφωση αιτημάτων με κριτήριο τις αντοχές της οικονομίας, το στόχο της καπιταλιστικής ανάκαμψης
ως εθνικός στόχος, τις στρατηγικές επιλογές της αστικής τάξης και τη συμμετοχή της χώρας στις
ιμπεριαλιστικές ενώσεις και οργανισμούς.
Φρειάζεται να βρεθεί στην προμετωπίδα σκληρών και επίμονων ταξικών αγώνων η ικανοποίηση
των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η ένταση της συλλογικής προσπάθειας για την ανασύνταξη του
εργατικού - λαϊκού κινήματος, η συγκρότηση και το στέριωμα της Λαϊκής υμμαχίας. Σα σωματεία να
βγουν από αυτόν τον κύκλο των κινητοποιήσεων με περισσότερες και νέες δυνάμεις στις γραμμές τους,
έχοντας κάνει βήματα στην οργάνωση και τη λειτουργία τους, στη συμμαχία με τα άλλα λαϊκά στρώματα.
Οι δικές μας προτάσεις ξεκινούν από τη λογική ο λαός να μην πληρώσει τα βάρη της κρίσης, να
μπορεί να ζει με δικαιώματα και να καλύπτει σύγχρονες ανάγκες. Ο εργαζόμενος, μετά από χρόνια
δουλειάς, να βγαίνει έγκαιρα στη σύνταξη και να ζει ανθρώπινα. Ο άνεργος, ο συνταξιούχος να έχει
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να κάνει εξετάσεις, να παίρνει τα φάρμακά του χωρίς να τα
χρυσοπληρώνει. Ο εργάτης να έχει εξασφαλισμένη περίθαλψη σε περίπτωση ατυχήματος στη δουλειά.
Να προστατεύεται η μητρότητα, η οικογένεια. Να παρέχονται σε όλους υψηλού επιπέδου παροχές Υγείας
- Πρόνοιας. Γι' αυτό ζητάμε να επιστραφούν πίσω όλα τα κλεμμένα των ασφαλιστικών ταμείων που
έκλεψαν κράτος και μεγαλοεργοδοσία. Γι' αυτό ζητάμε η λαϊκή αντίδραση να μετατραπεί σε συνειδητή
αμφισβήτηση του καπιταλιστικού συστήματος.
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Η πάλη ενάντια στο νομοσχέδιο συνδέεται και πρέπει να συνδέεται με την προοπτική της λύσης
του προβλήματος της Κοινωνικής Ασφάλισης προς όφελος των εργαζομένων και των άλλων λαϊκών
στρωμάτων
Αφετηρία των θέσεων που υπηρετούν το λαό, το λαϊκό συμφέρον και, ταυτόχρονα, αντικείμενο
διαπάλης στο κίνημα είναι τα εξής: Οι εργαζόμενοι δεν παραιτούνται και διεκδικούν ένα σύγχρονο και
ολοκληρωμένο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και σύνταξης, δωρεάν Υγεία - Πρόνοια, με τις
απαραίτητες κρατικές υποδομές, ανθρώπινο δυναμικό και μέσα, αξιοπρεπείς συντάξεις και όχι δουλειά
μέχρι τα γεράματα.
Απαιτούν να καλυφθούν όλες οι απώλειες που είχαν στη διάρκεια της κρίσης, να καταργηθούν οι
αντιασφαλιστικοί νόμοι και οι περιορισμοί στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Απαιτούν, ταυτόχρονα,
αξιοπρεπείς μισθούς και μεροκάματα, ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατοχυρωμένα δικαιώματα
μέσα από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.
Αγώνας με προοπτική. Δεν μπορεί να υπάρχει άλλη λύση: Η θα πληρώσει το κεφάλαιο ή οι
εργαζόμενοι οδηγούνται στην εξαθλίωση και σε αδιέξοδα.
Καλούμε ιδιαίτερα όλους τους νέους και τις νέες, τα νέα ζευγάρια, να συνδυάσουμε τον αγώνα για
τις συλλογικές συμβάσεις, για πλήρη και σταθερή εργασία, για να βρούν δουλειά οι άνεργοι, οι
εργαζόμενοι στα voucher, για να σταματήσει η ανασφάλιστη εργασία, με τον αγώνα για
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με δωρεάν παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, για σύγχρονες
κατοικίες στα νέα ζευγάρια, καλύτερες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία μας.
Επιδιώκουμε τα αιτήματα, η γραμμή πάλης και κυρίως η αντίληψη μας για το ασφαλιστικό να
υιοθετηθούν μαζικά από σωματεία και εργαζόμενους, να ξεδιπλωθεί κίνημα μαχητικής αντίστασης που
θα αποτρέψει το νέο κύμα επίθεσης που προετοιμάζεται, διεκδίκησης που θα πολιορκεί ενιαία
μεγαλοεργοδοσία, συγκυβέρνηση, ΕΕ, ΔΣ ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομείων. Ένα κίνημα που με τέτοια
συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, θα αγωνίζεται, θα πιέζει και θα αποσπά κατακτήσεις.
τον τομέα της υγείας και της ασφάλισης απαιτούνται αλλαγές, λύσεις που δεν μπορούν να
πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της ασκούμενης πολιτικής. Η εργατική τάξη πρέπει να απαντήσει με
αντεπίθεση, με απειθαρχία στις οδηγίες-αποφάσεις της ΕΕ για τις προωθούμενες αντιασφαλιστικές
αναδιαρθρώσεις.
Τπάρχουν όλες οι υλικές προϋποθέσεις για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών της λαϊκής
οικογένειας ε αυτήν τη βάση, υπερασπίζουμε καλύτερα ό,τι έχει απομείνει από τις συντάξεις, τις παροχές
Τγείας κ.ά., συγκεντρώνουμε δυνάμεις για να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν, με κριτήριο την
ικανοποίηση των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη των λίγων.
Θεωρούμε εφικτό και ρεαλιστικό αυτό που αντιστοιχεί στις σύγχρονες ανάγκες του λαού. Η
αύξηση του πλούτου, η ανάπτυξη της επιστήμης και της τεχνολογίας έχουν δημιουργήσει τη βάση για την
ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη υγείας- πρόνοιας που θα
παρέχεται δωρεάν, και με αξιοπρεπή σύνταξη.
Προετοιμάζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τη 48ωρη απεργία. Με πρωτοβουλίες μέσα στους
χώρους δουλειάς. Πρώτος σταθμός είναι η επιτυχία του αυριανού συλλαλητηρίου για την 8η Μάρτη,
παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Δίνουμε αγώνα για ζωή χωρίς φτώχεια, ανεργία, ιμπεριαλιστικούς
πολέμους, προσφυγιά, εκμετάλλευση. Είναι ανάγκη να παρέμβουμε ενιαία στους εργαζόμενους, τους
αυτοαπασχολούμενους, στους νέους, στους σπουδαστές με πρόγραμμα κοινών δράσεων απέναντι στην
κυβέρνηση, την εργοδοσία, για να μην εγκλωβιστούν στις διαχειριστικές λογικές του Οικ. Επιμελητηρίου. Να
δράσουμε κοινά γιατί κοινά είναι τα συμφέροντα απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική που πλήττει όλους,
εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους. Η ανάγκη συμπόρευσης έγινε πιο έντονη το προηγούμενο
διάστημα. Υάνηκε η δυναμική της στα κοινά συλλαλητήρια εργατών και αγροτών. Αυτό αποτελεί
παράδειγμα και για το χώρο μας. Η συμμαχία μας θα γίνει όπλο για τη καλύτερη οργάνωση της 48ωρης
απεργίας, μάχη που από σήμερα πρέπει να συζητήσουμε, να ρίξουμε όλες τις δυνάμεις για να είναι μαζική,
αποφασιστική απάντηση του οργανωμένο εργατικού λαϊκού κινήματος. Με κοινές πρωτοβουλίες
εργαζομένων και αυτοαπασχολουμένων στους χώρους εκπαίδευσης. Φρειάζεται η κοινή συμπόρευση να
εκφράζεται με σάρκα και οστά και με συνέχεια στοχεύοντας κύρια στις νέες ηλικίες, που είναι και αυτές που
πλήττονται περισσότερο.

Απαηηνύκε:
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Να απνζπξζεί ηώξα θαη λα κελ θηάζεη γηα ζπδήηεζε ζηε βνπιή ην λέν αληηαζθαιηζηηθό
έθηξσκα πνπ εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε.
Απνθιεηζηηθά δεκόζηα – θαζνιηθή – ππνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζηε βάζε ησλ
ζύγρξνλσλ αλαγθώλ καο
Εληαίν, Καζνιηθό, απνθιεηζηηθά Δεκόζην θαη Δσξεάλ ζύγρξνλν ζύζηεκα Τγείαο - Πξόλνηαο,
Πξνιεπηηθήο θαη Επείγνπζαο Ιαηξηθήο γηα όινπο, πνπ ζα ρξεκαηνδνηείηαη απνθιεηζηηθά από
ην θξάηνο
Καηώηεξε θύξηα ζύληαμε ζηα 600 επξώ θαη θάιπςε ησλ απσιεηώλ ζε ζπληάμεηο, θύξηεο θαη
επηθνπξηθέο. Καηάξγεζε όισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθώλ λόκσλ θαη ησλ ηξηώλ κλεκνλίσλ.
Να επηζηξαθνύλ ηα θιεκκέλα απνζεηηθά ησλ ηακείσλ
Άκεζε επαλαθνξά ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο ζην πξνεγνύκελν θαζεζηώηνο (60 έηε γηα
ηνπο άληξεο θαη 55 γηα ηηο γπλαίθεο) κε πξννπηηθή ηελ παξαπέξα κείσζε ηνπο.
20.000€ αηνκηθό αθνξνιόγεην όξην θαη επηπιένλ 5.000€ γηα θάζε πξνζηαηεπόκελν κέινο
Καηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΙΑ

Για τοσς εργαζόμενοσς

Να θαιπθζνύλ άκεζα όιεο νη αλάγθεο ησλ Σακείσλ από ην θξάηνο θαη ηε κεγαινεξγνδνζία.

Να θαηαξγεζνύλ νη απμήζεηο ησλ εηζθνξώλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ επηβιήζεθαλ ηα ηειεπηαία
ρξόληα. ηαδηαθή θαηάξγεζε ηεο εξγαηηθήο αζθαιηζηηθήο εηζθνξάο. Πιήξεο αλάιεςε ηεο
επζύλεο από ην θξάηνο θαη ην κεγάιν θεθάιαην. Αύμεζε ησλ εξγνδνηηθώλ εηζθνξώλ. Άκεζε
θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν Τγείαο. Αλαλέσζε ηώξα όισλ ησλ
βηβιηαξίσλ αλεμάξηεηα από ηα ρξέε.

Να θαηαξγεζνύλ όινη νη λόκνη πνπ νπζηαζηηθά θαηαξγνύλ ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο.
Μόληκε ζηαζεξή εξγαζία γηα όινπο κε ζπιινγηθή ζύκβαζε, 7σξν 5λζήκεξν 35σξν,
θνηλσληθή αζθάιηζε, πξνζηαζία ζηε δνπιεηά. Απμήζεηο ζε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο, θάιπςε
ησλ απσιεηώλ ηώξα.

Καηάξγεζε ησλ αηνκηθώλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη ησλ ελώζεσλ πξνζώπσλ.

Καλέλαο εξγαδόκελνο λα κελ πιεξώλεηαη κε κηζζό θάησ από 751 επξώ.

Καλέλαο άλεξγνο ρσξίο θάιπςε. Επίδνκα αλεξγίαο 600 επξώ γηα όιν ην δηάζηεκα ηεο
αλεξγίαο.
Για τοσς αστοαπαστολούμενοσς

πληαμηνδόηεζε όισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ πνπ ζπκπιεξώλνπλ ζπληάμηκε ειηθία, κε βάζε ηηο
εηζθνξέο πνπ ήδε έρνπλ θαηαβάιεη θαη νξηζηηθή δηαγξαθή ησλ ρξεώλ ηνπο.

Μείσζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ θαηά 30%, ρσξίο απώιεηα
αζθαιηζηηθώλ
δηθαησκάησλ.

Θεζκνζέηεζε ηέινπο επί ησλ θεξδώλ ησλ επηρεηξήζεσλ, θιηκαθνύκελνπ πξννδεπηηθά, ππέξ
ηνπ ΟΑΕΕ, γηα θέξδε άλσ ησλ 20.000 €.

Πάγσκα ησλ ρξεώλ πξνο ηνλ ΟΑΕΕ. Κεθαιαηνπνίεζε ησλ ρξεώλ, ρσξίο πξνζαπμήζεηο θαη
πξόζηηκα. Μαθξόρξνλε ξύζκηζε, δόζεηο πνπ λα κελ μεπεξλνύλ ην 10% ηνπ εηζνδήκαηνο.

Kαηάξγεζε ηνπ λόκνπ 4172 πνπ καο επηβάιιεη ηελ εμνλησηηθή θνξνινγία 26% από ην πξώην
επξώ θαη ηηο άιιεο θνξνκπερηηθέο δηαηάμεηο

Καηάξγεζε ηνπ ηέινπο επηηεδεύκαηνο.
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