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ΘΕΜΑ:  «Κάλεσμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο στις 7 Απριλίου »

Συνάδελφοι

Αυτές τις μέρες σχεδιάζεται μια νέα επίθεση στη ζωή μας και στα δικαιώματά μας από

κυβέρνηση και θεσμούς. Το 4ο μνημόνιο είναι προ των πυλών με σκοπό να αφαιρέσει από

εμάς και  τις  οικογένειές  μας ακόμα περισσότερα δικαιώματα ώστε να τροφοδοτηθεί  η

περιβόητη ανάπτυξη των μονοπωλιακών ομίλων.  Οι τελευταίοι  μάλιστα μέσω του ΣΕΒ

ζητούν μνημόνιο Plus που θα ξεπεράσει τις απαιτήσεις των θεσμών.

Μπροστά μας βρίσκεται:

• Μείωση του αφορολόγητου ορίου που θα επιβαρύνει με αύξηση της φορολογίας

μισθωτούς και συνταξιούχους.

• Νέες  μειώσεις  σε  μισθούς  και  συντάξεις  με  την  κατάργηση  της  προσωπικής

διαφοράς, την εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων

• Αλλαγές στα εργασιακά με ενίσχυση της μερικής απασχόλησης και των ελαστικών

σχέσεων  εργασίας,  τον  υποκατώτερο  μισθό,  με  μόνιμους  δημοσιονομικούς

“κόφτες”

• Απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων που θα αυξήσει την ανεργία 

• Νέες ιδιωτικοποιήσεις

• Χτύπημα στη συνδικαλιστική δράση και στο δικαίωμα στην απεργία με αντιδραστικό

συνδικαλιστικό νόμο

• Δημιουργία  Ειδικών  Οικονομικών  Ζωνών  που  επιβάλλουν  εργασιακό  καθεστώς

ζούγκλας για τους εργαζόμενους και φορολογική ασυλία για το μεγάλο κεφάλαιο.

ΠΡΟΣ: Μέλη Π.Τ. Κορινθίας
              Τοπικά Μ.Μ.Ε.



Αυτοί  οι  σχεδιασμοί  πρέπει  να  βρουν  οργανωμένη  την  απάντηση  του  εργατικού

κινήματος. Τα δήθεν αντισταθμιστικά μέτρα δεν πρέπει να ξεγελάσουν κανένα. Συνολικά

ο λαός θα βγει πολλαπλά χαμένος. Μία επιλογή είναι μπροστά μας. Ο δρόμος του αγώνα,

η συμμαχία των κοινωνικών ομάδων που πλήτονται. 

Την ημέρα συνεδρίασης  του Eurogroup (7  Απριλίου)  ενώνουμε  τις  φωνές  μας  με  τις

διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Καλούμε όλους και όλες στο συλλαλητήριο στις 7 Απρίλη στην Κόρινθο 7μ.μ. στα

περιβολάκια. 

Για τη Δ.Ε. του Π.Τ. Κορινθίας

Ο Πρόεδρος                                                             Η Γενική  Γραμματέας

    
               Ζαφείρης Βασίλειος                                                           Τσαρμπού Χάρις


