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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 κήρυξαν ΑΔΕΔΥ-ΓΣΕΕ, την Πέμπτη 14
Δεκεμβρίου, 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 συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας με θρησκευτική ευλάβεια την καταστροφική πολιτική
των μνημονίων, της βίαιης δημοσιονομικής προσαρμογής, της φοροληστείας, της ανεργίας, των
ιδιωτικοποιήσεων και της σκληρής λιτότητας, φέρνει για ψήφιση στη Βουλή έναν προϋπολογισμό
λιτότητας, δυσβάσταχτης φορολόγησης, όπου για μια ακόμη φορά οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι
ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρές επιχειρήσεις καλούνται να σηκώσουν τα βάρη των δημοσίων
εσόδων (κατάργηση ΕΚΑΣ, αύξηση του ΦΠΑ, αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή κοινωνικών
επιδομάτων). Πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 με τον Ν. 4442/2017 (τέταρτο
μνημόνιο) δρομολογείται περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων, μείωση του αφορολόγητου από
9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως.
Η δογματική προσήλωση της κυβέρνησης στη διαιώνιση των βάρβαρων και αντιλαϊκών πολιτικών
οδηγεί την οικονομία σε αδιέξοδο και τους πολίτες στη φτώχεια, καθώς και στην έξαρση του
ρατσισμού και την άνοδο της ακροδεξιάς.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση καλούμαστε όλοι να δώσουμε το «παρών» στη Γενική Απεργία
της 14ης του Δεκέμβρη. Ο αγώνας για να σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων,
που και η σημερινή Κυβέρνηση εφαρμόζει, είναι ΤΩΡΑ περισσότερο αναγκαίος από ποτέ.
Στις 14 του Δεκέμβρη όλοι εμείς, ως εργαζόμενοι στο Δημόσιο, απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα
αυτονόητα δικαιώματά μας:
 Αποτροπή της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των
νευραλγικών τομέων της οικονομίας και του κοινωνικού κράτους.
 Δημόσιες παροχές υγείας, παιδείας, περίθαλψη, ασφάλιση, Κοινωνική Πρόνοια και πολιτισμό για
όλους. Δημόσιες Μεταφορές, Ενέργεια και Τηλεπικοινωνίες με χαμηλό κόστος.
 Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016)
 Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων.
Υπολογισμό της διετίας 2016-2018 για τη μισθολογική μας εξέλιξη. Ξεπάγωμα του μισθολογίου.
 Καθιέρωση ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος με βάση τη φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
 Προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς
 Υπεράσπιση της συλλογικής έκφρασης και της δράσης των εργαζομένων.
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