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Το ΙΚΑ κάνει πλάτες στους εργοδότες
που δεν κολλάνε ένσημα
Οξγαλώλνπκε ζήκεξα παξάζηαζε δηακαξηπξίαο ζηε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ γηα ην
πξόβιεκα ησλ εξγαδνκέλσλ από ηηο εθδόζεηο ΑΝΣ. ΑΚΚΟΤΛΑ πνπ βξίζθνληαη ζε
επίζρεζε εξγαζίαο. Οη 14 ζπλάδειθνί καο είλαη, όρη κόλν απιήξσηνη αιιά θαη ρσξίο
αζθαιηζηηθή θάιπςε. Γελ κπνξνύλ λα ζεσξήζνπλ ηα βηβιηάξηα αζζελείαο ηνπο, επεηδή
ε εηαηξεία δελ ηνπο έρεη θνιιήζεη έλζεκα από ηνλ Μάξηε ηνπ 2011. Μέζα ζην 2011 ηνπο
έρνπλ θνιιεζεί 75 έλζεκα, ελώ ρξεηάδνληαη 100. Βξίζθνληαη ζε επίζρεζε εξγαζίαο από
21/5/2011 γηα νθεηιέο δεδνπιεπκέλσλ. Από 5/10/201, ε εξγνδνζία κε κνλνκεξή
κεηαβνιή ησλ ζπκβάζεώλ ηνπο, έρεη πξνβεί ζε απνιύζεηο ρσξίο απνδεκηώζεηο,
ζεσξώληαο κε λόκηκε ηελ επίζρεζε εξγαζίαο.
Οη ζπλάδειθνη έρνπλ θάλεη πξνζθπγή ζην ΗΚΑ θαη ζην επηθνπξηθό ηακείν ΣΔΑΤΔΚ γηα
λα ειεγρζεί ε εηαηξεία, ε νπνία ζεκεησηένλ δελ θνιιάεη έλζεκα νύηε ζηνπο ππαιιήινπο
ηεο πνπ ζπλερίδνπλ λα δνπιεύνπλ θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηελ επίζρεζε. Οη ζπλάδειθνη
έρνπλ πξνζθύγεη, δεηώληαο επίζεο λα ηνπο θνιιεζνύλ ηα έλζεκά ηνπο. Οη ππεξεζίεο
ηνπ ΗΚΑ αδηαθνξνύλ.

Στον καιρό των Μνημονίων….
….νη εξγαδόκελνη νδεγνύκαζηε ζηελ εμαζιίσζε θαη ε ρώξα ζηε ζίγνπξε ρξενθνπία.
Μαο δεηνύλ λα μεράζνπκε ην δεκόζην ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο, ηεο παηδείαο, ηεο
πγείαο. Σα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, έγηλαλ βνξά ζηηο νξέμεηο ησλ θαπηηαιηζηώλ, θαζώο ε
θπβέξλεζε ζεζκνζεηεί κέζα ζε κηα λύρηα ηνλ εξγαζηαθό κεζαίσλα. Σελ ίδηα ζηηγκή νη
ειεγθηηθνί κεραληζκνί κέλνπλ απαζείο θαη ακέηνρνη, επηηξέπνληαο ηελ θαηαιήζηεπζε
ησλ πόξσλ ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ. Ζ αλαζθάιηζηε «καύξε» εξγαζία μεπεξλά ην
30%, βάζεη ησλ επίζεκσλ ζηνηρείσλ, αιιά ηα απηηά ησλ θξαηνύλησλ δελ ηδξώλνπλ.
ε κηα θνηλσλία πνπ νη εξγαδόκελνη ηξνκνθξαηνύληαη γηα λα ζπλαηλέζνπλ ζηελ
αθαίξεζε ηνπ πινύηνπ πνπ ηνπο αλήθεη, έξρεηαη ην πξσζππνπξγηθό δόγκα, «να
παραμείνοσν ανοιττές επιτειρήσεις», λα δώζεη ηε ραξηζηηθή βνιή ζηηο εξγαηηθέο
θαηαθηήζεηο. ε κηα ρώξα όπνπ νη δσέο ησλ εξγαδνκέλσλ ηζνπεδώλνληαη ζην όλνκα
ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο, είλαη ινγηθό επαθόινπζν, νη αζθαιηζηηθέο
καο εηζθνξέο λα γίλνληαη άηνθα δάλεηα ζηηο εηαηξείεο, ή θαηαζέζεηο ζηνπο
πξνζσπηθνύο ινγαξηαζκνύο ησλ εξγνδνηώλ.
Με ηε δηακαξηπξία καο ζέινπκε λα αλαδείμνπκε, γεληθόηεξα, απηή ηελ αζιηόηεηα κε ηνπο
εξγνδόηεο πνπ δελ θνιιάλε έλζεκα θαη κε ην ΗΚΑ πνπ ηνπο θάλεη πιάηεο θαη δελ ηνπο
ειέγρεη. Απηή ε θαηάζηαζε βαζαλίδεη ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο.

Απαηηνύκε λα δνζεί ιύζε γηα ηνπο ζπλάδειθνπο από ΑΝΣ. ΑΚΚΟΤΛΑ,
λα ζεσξεζνύλ –εδώ θαη ηώξα- ηα βηβιηάξηα αζζελείαο ηνπο.
ηελ δηακαξηπξία καο ζπκπαξαζηέθνληαη εξγαδόκελνη από άιινπο θιάδνπο θαη από
άιια ζσκαηεία. Εεηάκε αληηπξνζσπεία καο λα ζπλαληεζεί κε ηε Γηνίθεζε ηνπ ΗΚΑ.

Μνημόνια και νόμοι εφαρμοστικοί… για τα αφεντικά, η «χρυσή εποχή»!

