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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. καλεί όλους τους εργαζομένους να συμμετέχουν μαζικά
στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ, την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου,
στην απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00, καθώς
και στα συλλαλητήρια που διοργανώνουν τα κατά τόπους Νομαρχιακά Τμήματα της
ΑΔΕΔΥ.
Η απεργία αυτή είναι η πρώτη μετά την υποτιθέμενη έξοδό μας από τα μνημόνια. Η Κυβερνητική
αισιοδοξία για καθαρή έξοδο από τα μνημόνια, λίγους μήνες μετά τον Αύγουστο του 2018 καταρρέει,
καθώς για το παραμικρό απαιτείται η έγκριση των δανειστών, ενώ αν αγνοηθούν καραδοκούν οι οίκοι
αξιολόγησης και οι αγορές με τα επιτόκια δανεισμού, ως φόβητρο, που απαγορεύει κάθε φιλολαϊκή
πολιτική. Οι δεσμεύσεις της χώρας για πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ως το 2022 και 2,2%
ως το 2060, σε συνδυασμό με την αναιμική ανάπτυξη, είναι θηλιά στον λαιμό για τα εργασιακά μας
δικαιώματα και προεξοφλούν τη διαιώνιση της λιτότητας, της υψηλής ανεργίας, της
υπερφορολόγησης, των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγώντας τη χώρα σε διαρκή οικονομική καχεξία και τους
εργαζόμενους στη φτώχεια, την εξαθλίωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση καλούμαστε όλοι να δώσουμε το «παρών» στην Πανελλαδική
Απεργία της 14ης του Νοέμβρη. Ο αγώνας είναι ΤΩΡΑ περισσότερο αναγκαίος από ποτέ.
Στις 14 του Νοέμβρη όλοι εμείς, ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο, απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα
δικαιώματά μας:








Αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Υπολογισμό της διετίας 2016 και 2017 στη
μισθολογική εξέλιξη. Νέο μισθολόγιο για το 2019 που θα αποκαθιστά σταδιακά τα εισοδήματα,
θα αίρει τις αδικίες και θα επαναφέρει το 13ο και 14ο μισθό.
Κατάργηση του Νόμου Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) για το ασφαλιστικό και όλων των
αντιασφαλιστικών – αντισυνταξιοδοτικών νόμων. Σταδιακή αποκατάσταση όλων των
συντάξεων.
Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας.
Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ
στο 15%.
Επέκταση, αύξηση και μη περικοπή από κανέναν εργαζόμενο του επιδόματος επικίνδυνης και
ανθυγιεινής εργασίας, που το λαμβάνει σήμερα. Επέκταση του θεσμού των Βαρέων –
ανθυγιεινών στο Δημόσιο με ευνοϊκές ρυθμίσεις στα όρια συνταξιοδότησης και το χρόνο
εργασίας. Λήψη μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους.
Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη (άρθρο 24Α Ν. 4396/2016) για την αξιολόγηση.
Κατάργηση της διάταξης για το 50%+1 για τη λήψη απόφασης για απεργία.
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