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Ο ΣΚΛΕ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
της 4ης Φεβρουαρίου 2016
Προσυνάντηση στην Πλατεία Κοραή, έξοδος Μετρό στις
10:30 πμ
Ο ΣΚΛΕ καλεί τους Κοινωνικούς Λειτουργούς όλης της χώρας να
συμμετέχουν μαζικά στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 4
Φεβρουαρίου και στα συλλαλητήρια των συνδικάτων στην Αθήνα στις
11.00π.μ. στην πλατεία Κλαυθμώνος και στα κατά τόπους
συλλαλητήρια των Εργατικών Κέντρων, με ξεχωριστό μπλοκ
Κοινωνικών Λειτουργών και πανό (για την Αθήνα προσυνάντηση

στην Πλατεία Κοραή, έξοδος Μετρό στις 10:30 πμ)

Ο Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (ΣΚΛΕ) είναι συνδικαλιστικό και
επιστημονικό σωματείο, ιδρύθηκε το 1955 και αριθμεί εκτός της Αττικής 18
Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα σε όλη την Χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη
Αγωνίζεται :
•
•
•
•

για την προάσπιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των
5500 Κοινωνικών Λειτουργών της χώρας.
για την προστασία και την προάσπιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών
δικαιωμάτων,
την αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων
την καταπολέμηση των διακρίσεων .

Επιδιώκει την εξίσωση των ευκαιριών για όλους, σε όλους τους τομείς της ζωής και
τη διασφάλιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και πλήρους ένταξης στην
κοινωνία.
Ως επαγγελματικό, επιστημονικό και συνδικαλιστικό όργανο, ο ΣΚΛΕ, βρίσκεται
περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εγγύτερα στους πολίτες και στις ανάγκες τους
και γι’ αυτό εξάλλου εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στους δίκαιους αγώνες
όλων των πολιτών –αγροτών, νέων επιστημόνων, επαγγελματιών, εργαζομένων στο

δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα- ενώ ταυτόχρονα υπερασπιζόμαστε τα
επαγγελματικά – ασφαλιστικά δικαιώματα των Κοινωνικών Λειτουργών που
αποτελούν πάντα την ανθρώπινη ασπίδα προστασίας των πολιτών που δεν
εξυπηρετούνται ή που αδικούνται από το Κράτος Πρόνοιας και Αρωγής.
Ο ΣΚΛΕ στέκεται αλληλέγγυος στους σημερινούς αγώνες όλων των πολιτών και η
θέση μας είναι ότι η επίλυση των μεγάλων ανοιχτών ζητημάτων που απασχολούν
την κοινωνία μας, όπως το ασφαλιστικό και το φορολογικό σύστημα, δεν μπορούν
να επιλυθούν χωρίς οργανωμένο και ειλικρινή διάλογο μεταξύ της Κυβέρνησης, των
κομμάτων της Αντιπολίτευσης και των κοινωνικών εταίρων.
Είναι επίσης επιτακτικό και αναγκαίο να απαλλαγούμε από τις λογικές του
ανέξοδου λαϊκισμού, ο οποίος όχι μόνο δεν δίνει λύσεις, αλλά αντίθετα διαιωνίζει
και οξύνει τα προβλήματα που βιώνει αυτούς τους καιρούς όλη η κοινωνία.
Χρειάζεται πάνω απ΄ όλα υπευθυνότητα και ρεαλισμός από όλους.
Η υιοθέτηση μέτρων και πολιτικών σαν αυτές που προωθεί σήμερα η Κυβέρνηση σε
βάρος των αγροτών, των επιστημόνων και των ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίες
εξυπηρετούν μόνο ταμειακές λογικές και δεν δίνουν βάρος στην μακροπρόθεσμη
αντιμετώπιση των προβλημάτων, απορρίπτονται στο σύνολο τους από τον ΣΚΛΕ.
Σε αυτή την κρίσιμη για το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, συγκυρία, η ψήφιση
επώδυνων μέτρων, που αυξάνουν υπέρμετρα τα ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη
εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα
αφού:
Δεν διασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος,
αντίθετα κινείται αποκλειστικά και μόνο σε μία φοροεισπρακτική λογική.
Δεν διορθώνονται αδικίες του παρελθόντος και ούτε μετακυλώνται τα βάρη στα
υψηλά εισοδήματα προκειμένου να προστατευθούν οι φτωχοί και αδύναμοι.
Σκόπιμα και τεχνιέντως απομονώνεται το ζήτημα των εισφορών για τους
ασφαλισμένους με χαμηλά εισοδήματα ενώ αποκρύπτεται ότι πρώτοι αυτοί θα
δεχθούν τα πλήγματα από την πλήρη ανατροπή του κοινωνικού χαρακτήρα της
ασφάλισης.
Σε συνδυασμό με την υψηλή φορολόγηση, η κατακόρυφη και εκτός
πραγματικότητας αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών επιφέρει ουσιαστικά την
φτωχοποίηση ενός σημαντικού παραγωγικού τμήματος της ελληνικής οικονομίας,
ενώ παράλληλα ενισχύει τις «γκρίζες ζώνες» της οικονομίας, όπως η μαύρη
εργασία, η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή.
Κινδυνεύει να χαθούν χιλιάδες θέσεις απασχόλησης σε κρίσιμους τομείς όπως είναι
η πρωτογενής παραγωγή, η παροχή υπηρεσιών, η αυτοαπασχόληση, η
επιχειρηματικότητα.

Ο ορατός τελικά κίνδυνος είναι να απωλέσουν μακροπρόθεσμα το Δημόσιο και τα
Ασφαλιστικά Ταμεία, τεράστια έσοδα από φόρους και εισφορές που δεν θα
εισπραχθούν, να μειωθούν οι συντάξεις και να συρρικνωθούν και άλλο παροχές και
επιδόματα για την περίθαλψη και την υγεία.
Η ασφάλιση τείνει να μετατραπεί σε ατομική υπόθεση του κάθε ασφαλισμένου και
η σύνταξη σε προνοιακό επίδομα πτωχοκομείου.
Ο ΣΚΛΕ, ως η πλέον αντιπροσωπευτική οργάνωση των Κοινωνικών Λειτουργών της
χώρας, προτείνει και ζητά να υπάρχει συμμετοχή όλων των συνδικαλιστικών,
επαγγελματικών, επιστημονικών φορέων σε μία διαβούλευση από μηδενική βάση
καθώς και να συμμετέχει στα κέντρα λήψης αποφάσεων εκπροσωπώντας τους
Κοινωνικούς Λειτουργούς σε αυτό το διάλογο με την ελληνική Πολιτεία.
Ως επαγγελματίες Πρόνοιας γνωρίζουμε και βιώνουμε από κοντά και στην
καθημερινή άσκηση του επαγγέλματος μας τις καταστροφικές συνέπειες πολιτικών
και νομοθετημάτων που οδηγούν την κοινωνία σε ακόμη μεγαλύτερη δυσπραγία
και ανέχεια. Ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή με τους πολίτες που χάνουν τα
δικαιώματά τους ακόμη και για τα αυτονόητα. Διεκδικούμε ΜΑΖΙ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ η
φωνή των πολιτών να φτάσει επιτέλους στα αυτιά των πολιτικών.
Για μια φορά επιτέλους ας συνειδητοποιήσουν όλοι όσοι νομοθετούν ότι
Κοινωνικοί Λειτουργοί και Πολίτες δεν είμαστε αόρατοι.

