Αθήνα, 11 Δεκεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 1117

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Συνάδελφοι,
Μετά από οκτώ (8) χρόνια σκληρής μνημονιακής πολιτικής, που έχει
ισοπεδώσει εργασιακά δικαιώματα και κατακτήσεις, τόσο η σημερινή
συγκυβέρνηση όσο και το επικοινωνιακό σύστημα που στηρίζει τις επιλογές
αυτές, πανηγυρίζουν για το κατόρθωμα να κλείσει πιο σύντομα από κάθε άλλη
φορά η αξιολόγηση με τους Θεσμούς-Τρόικα. Περνούν πλέον επικοινωνιακά
στους συνταξιούχους, τους εργαζόμενους, τους άνεργους πως αποτελεί επιτυχία της
κυβέρνησης η πλήρη αποδοχή και εφαρμογή των προαπαιτούμενων της Τρόικα στα
οποία συμπεριλαμβάνεται η τροποποίηση του συνδικαλιστικού Νόμου και η
περιστολή του δικαιώματος στην απεργία. Ένα ακόμη δώρο στους εργοδότες έρχεται
να κάνει την αρχή της αποκαθήλωσης των συνδικαλιστικών ελευθεριών και
δικαιωμάτων.
Ήδη, η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. επικοινωνιακά μιλά για την
μεταμνημονιακή περίοδο προσπαθώντας να αποπροσανατολίσει τους
εργαζόμενους από το γεγονός πως προβλέπεται σκληρή επιτήρηση και μέτρα
δημοσιονομικής περαιτέρω προσαρμογής, τα οποία έχουν συμφωνηθεί και
υπογραφεί για πολλά χρόνια μετά.
Η συγκυβέρνηση προσπαθεί να ρίξει στάχτη στα μάτια των εργαζομένων
και να τους παραπλανήσει, ανακοινώνοντας μέρισμα 700.000.000 ευρώ, τη
στιγμή που έχει αποφασίσει και υλοποιεί με το 3ο και το 4ο μνημόνιο μέτρα 17
δισ. ευρώ. Πέρα από τα μέτρα του προϋπολογισμού για το 2018 (κατάργηση
Ε.Κ.Α.Σ., αύξηση του Φ.Π.Α., αύξηση ασφαλιστικών εισφορών, περικοπή
κοινωνικών επιδομάτων κ.λπ.) έχει ψηφίσει με τον Ν.4442/2017 (4ο μνημόνιο) τη
μείωση του αφορολόγητου από 9.545 ευρώ στα 5.681 ευρώ, που συνεπάγεται
αφαίμαξη ενός μισθού ετησίως και με τον Ν.4387/2016 περικόπτει τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις μέχρι και 40% για παλαιούς και νέους ασφαλισμένους.
Η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα Όλγα Γεροβασίλη με την
αντιαπεργιακή τροπολογία που ψήφισε (άρθρο 21 του Ν.4489/2017), προσπαθεί
να επιβάλλει με αυταρχικό, αντισυνταγματικό και παράνομο τρόπο την αξιολόγηση
των Δημοσίων Υπαλλήλων που αποτελεί προαπαιτούμενο και υποχρέωση της
Τρόικα.

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν και είναι πρωτοπόροι στον
αγώνα ενάντια στα μνημόνια που μόνο στόχο έχουν την ιδιωτικοποίηση των
Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, την κατάργηση του Δημόσιου και
Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της, την ακόμη μεγαλύτερη μείωση των
αποδοχών τους, το ξεπούλημα του Δημόσιου και Δημοτικού πλούτου της χώρας.
Μνημόνια που με ευλάβεια συνεχίζουν και εφαρμόζονται και σήμερα.
Όλες και όλοι συμμετέχουμε μαζικά στην 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ
ΑΠΕΡΓΙΑ που προκήρυξαν Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και Γ.Σ.Ε.Ε. για την ΠΕΜΠΤΗ 14
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017 και δίνουμε δυναμικό παρών στις Απεργιακές
Συγκεντρώσεις και τα Συλλαλητήρια των Εργατικών Συνδικάτων σε όλη τη χώρα
και στην Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση που θα πραγματοποιηθεί στην
Πλατεία Κλαυθμώνος στην Αθήνα, στις 11.00 το πρωί.

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Συμμετέχουμε μαζικά, δυναμικά και ενωτικά
στις Απεργιακές Συγκεντρώσεις και Συλλαλητήρια
των Εργατικών Συνδικάτων σε όλη την χώρα

και στην Κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση
Πλατεία Κλαυθμώνος - Αθήνα - 11.00 π.μ.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Τσούνης

