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Κάλεσμα στην απεργία της Πέμπτης 14/12 ενάντια στα μέτρα που συνοδεύουν την 3η 
αξιολόγηση

Συνάδελφοι, η απόσυρση της τροπολογίας της κυβέρνησης για την για την αλλαγή του συνδικαλιστικού
νόμου με την θέσπιση εμποδίων στο δικαίωμα της απεργίας, μετά και από τις συνολικές αντιδράσεις που
υπήρξαν, καθόλου δεν αλλάζει την κατάσταση που διαμορφώνεται άμεσα με το νέο πακέτο της τρίτης
αξιολόγησης

Στο ασφαλιστικό έχουμε πλήρη κατάργηση του ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2019 και νέες περικοπές ύψους
1,9 δις ευρώ στις συντάξεις για το 2019 (αφορά όλες τις παλιές συντάξεις μετά τον επανυπολογισμό
τους) και αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των αυτοαπασχολούμενων.

Στα φορολογικά έχουμε μεγάλη επιβάρυνση των εργατικών λαϊκών οικογενειών έως και 650 ευρώ το
χρόνο από τη μείωση του αφορολόγητου ορίου ενδεχομένως και το 2019 ενώ έχουμε και επιβολή φόρων
στην μικρή ακίνητη περιουσία. Προβλέπονται περικοπές και κατάργηση οικογενειακού επιδόματος για
κατηγορίες τριτέκνων-πολυτέκνων με θέσπιση πιο αυστηρών κριτηρίων για όλους, ενώ προβλέπονται και
περικοπές στα αναπηρικά επιδόματα από τον Ιανουάριο του 2018.

Εργασιακά προβλέπεται όπως έχουμε πει το χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία με την αύξηση της
απαρτίας του 50% στα πρωτοβάθμια σωματεία αλλά και νέες αντεργατικές ρυθμίσεις μέσω του κώδικα
εργατικού  δικαίου  και  κώδικα  ρυθμίσεως  εργασίας.  Απροστάτευτη   μένει  η  λαϊκή  κατοικία  καθώς
καταργείται  η  νομική προστασία για  την  πρώτη κατοικία  ενώ γίνεται  η  περαιτέρω απλούστευση των
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών

Αντίθετο  είναι  το  τοπίο  όσον  αφορά  την  στήριξη  των  επιχειρηματικών  ομίλων  καθώς  προωθείται
εκχώρηση  λιγνιτικών  μονάδων  της  ΔΕΗ,  απελευθέρωση  στην  αγορά  φυσικού  αερίου  και  μία  σειρά
ιδιωτικοποιήσεων στα ΕΛΠΕ ελληνικό Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών  και άλλα.

Κυβέρνηση και εργοδοσία ξεδιπλώνουν ένα νέο κύμα επίθεσης απέναντι  σε εργαζόμενους και  λαϊκά
στρώματα. Σε αυτή την επίθεση εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν τη δική τους απάντηση ενότητας. Βασικά
μας δικαιώματα βρίσκονται υπό αμφισβήτηση. Φτάνει πια! Ως πότε θα καθόμαστε να παρατηρούμε να
μας  αφαιρουν  τα  δικαιώματα  μας;  Ταυτόχρονα  οι  εργαζόμενοι  να  βγάλουν  συμπεράσματα  από
συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες που αδρανούν όταν πρόκειται για την οργάνωση της αντίδρασης
των εργαζομένων στα μέτρα που έρχονται.

Όλοι στην απεργία και στην απεργιακή διαδήλωση την Πέμπτη 14 Δεκέμβρη 2017 στις 10:30 π.μ.
στα Περιβολάκια Κορίνθου.
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