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Αλαθνίλσζε 
 

Σν Δ.. ηνπ ζπιιόγνπ «ν Μαθξπγηάλλεο» θαιεί ηα κέιε ηνπ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ 24σξε 

παλειιαδηθή απεξγία, πνπ πξαγκαηνπνηεί ε Α.Δ.Ε.Δ.Τ., ηελ Σετάρτη 30 Μαΐοσ 2018. 

 

Οθηώ ρξόληα κεηά θαη ε επίζεζε ζπλερίδεηαη κε ακείσηε έληαζε ζέηνληαο ζηελ αηδέληα 

δηαξθώο θαη λέα ιεζηξηθά κέηξα γηα ηελ επίηεπμε ησλ πξσηνγελώλ πιενλαζκάησλ πνπ 

δηαζθαιίδνπλ ηνπο δαλεηζηέο, αδηαθνξώληαο πξνθιεηηθά γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηώζεηο. 

Ο Νόκνο – ιαηκεηόκνο Καηξνύγθαινπ γηα ην ζπληαμηνδνηηθό, κεηαηξέπεη ηηο ζπληάμεηο ζε 

βνεζήκαηα θαη ηνπο αζθαιηζκέλνπο παξίεο ηεο θνηλσλίαο θαη δεηηάλνπο κεηά από 40 ρξόληα 

εξγαζίαο. Η αύμεζε ησλ νξίσλ ζπληαμηνδόηεζεο ζηα 67 ρξόληα, θαηαξγώληαο ώξηκα 

ζπληαμηνδνηηθά δηθαηώκαηα, νη κεηώζεηο ζπληάμεσλ γηα ηνπο λένπο αζθαιηζκέλνπο σο θαη 

35%, ν επαλππνινγηζκόο ησλ παιαηώλ ζπληάμεσλ θαη ε ζηαδηαθή ηζνπέδσζε κε ηηο λέεο, 

αξρήο γελνκέλεο από ην 2019, ε αύμεζε ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ, ε κείσζε ησλ 

επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, ε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ΕΦΑΠΑΞ, είλαη κόλν κεξηθά από ηα 

δεηλά πνπ έθεξε ν Ν.4387/2016. 

Οη ειαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο επεθηείλνληαη ξαγδαία θαη ζην δεκόζην, ππνβαζκίδνληαο 

πεξαηηέξσ ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, δεκηνπξγώληαο κηα λέα γεληά ζπκβαζηνύρσλ ρσξίο 

αζθάιεηα, πνηόηεηα δνπιεηάο θαη ζηνηρεηώδε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. Η πνιηηηθή νκεξεία 

θαη ε θνκκαηηθή ρεηξαγώγεζε είλαη ν απώηεξνο ζηόρνο απηώλ ησλ εκβαισκαηηθώλ 

πνιηηηθώλ. 

Η αμηνιόγεζε, κε ηηκσξεηηθό ραξαθηήξα θαη κε αθεηεξία πσο γηα ηελ θαθνδαηκνλία ζην 

Δεκόζην απνθιεηζηηθά ππεύζπλν είλαη ην αλζξώπηλν δπλακηθό, ζπλερίδεηαη θαη από ηελ 

παξνύζα Κπβέξλεζε ζηελ ίδηα ινγηθή, αζσώλνληαο ηελ πειαηεηαθή ινγηθή θαη αληίιεςε, 

αιιά θαη ηελ πξνζπάζεηα πνιηηηθήο θαη θνκκαηηθήο ρεηξαγώγεζεο ηνπ Δεκνζίνπ. Η ινγηθή 

ηνπ θξάηνπο ιάθπξνπ ζπλερίδεηαη όκνηα θαη απαξάιιαρηα θαη από ηε ζεκεξηλή θπβέξλεζε, 

αλαπαξάγνληαο κε αθξαίν ηξόπν ηηο θαθνδαηκνλίεο ηεο κεηαπνιίηεπζεο. 

Οη εξγαδόκελνη ζην Δεκόζην, παξά ηνλ θνηλσληθό απηνκαηηζκό πνπ ζπζηεκαηηθά 

θαιιηεξγείηαη, έρνπκε ππνζηεί ηξνκαθηηθή κείσζε ζηνπο κηζζνύο θαηά 40%, ελώ αληίζηνηρν 

είλαη ην πνζνζηό ππνζηειέρσζεο ηνπ Δεκνζίνπ ζηε ινγηθή ππεξέηεζεο ηνπ επηηειηθνύ 

θξάηνπο, κε θζελό θόζηνο θαη κε ηελ εθρώξεζε ζηνπο ηδηώηεο όισλ ησλ θεξδνθόξσλ 

δξάζεσλ. 
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Η πεξηθνπή ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ, ην λέν κηζζνιόγην κε ρακειόηεξν θαηά 200 επξώ 

αλά θαηεγνξία θαηαιεθηηθό κηζζό, ε επέθηαζε ησλ Μ.Κ. σο ηα 39 ρξόληα ππεξεζίαο, ην 

πάγσκα ηεο σξίκαλζεο γηα ηε δηεηία 2016-2017, ν πεξηνξηζκόο ζηελ θαηαβνιή αλζπγηεηλνύ 

επηδόκαηνο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ από ηα 8.600 επξώ 

ζηα 5.600 έρεη νδεγήζεη θαη ηνπο Δεκνζίνπο Τπαιιήινπο ζε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

εμαζιίσζεο. 

Σν Success story πνπ θηινηερλεί ε Κπβέξλεζε γηα θαζαξή έμνδν από ηα κλεκόληα, 

αθπξώλεηαη από ηηο δειώζεηο ησλ δαλεηζηώλ γηα απμεκέλε επνπηεία θαη κεηά ηνλ Αύγνπζην 

ηνπ 2018, ελώ θαηαξξέεη πιήξσο από ηα κέηξα πνπ ήδε έρνπλ ςεθηζηεί σο ην 2022 θαη άιια 

πνπ πξνβιέπνληαη σο ην 2060. 

Αγσληδόκαζηε γηα: 

1. Καηάξγεζε ηνπ Νόκνπ – ιαηκεηόκνπ Καηξνύγθαινπ γηα ην ζπληαμηνδνηηθό (Ν.4387/2016) 

2.  Καηάξγεζε ηεο  ηξνπνινγίαο Γεξνβαζίιε γηα ηελ αμηνιόγεζε. πλερίδνπκε ηελ απεξγία – 

απνρή θαη ζηνλ λέν θύθιν αμηνιόγεζεο. 

3.  Μηζζνύο θαη ζπληάμεηο αμηνπξέπεηαο. Γελλαία αύμεζε ησλ κηζζώλ ησλ λέσλ ζπλαδέιθσλ. 

Τπνινγηζκό ηεο δηεηίαο 2016-2017 γηα ηε κηζζνινγηθή καο εμέιημε. 

4.  Πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ, γηα λα θαιπθζνύλ όια ηα νξγαληθά θελά (Παηδεία, 

Τγεία, Απηνδηνίθεζε, Αζθαιηζηηθά Σακεία, Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο θηι). Μνληκνπνίεζε όισλ 

ησλ ζπκβαζηνύρσλ – κέζσ ηνπ ΑΕΠ – πνπ θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο κε γελλαία 

κνξηνδόηεζε ηεο πξνϋπεξεζίαο. 

5.  Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο, γηα ηελ πξώηε θαηνηθία, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ αδπλαηνύλ 

λα πιεξώζνπλ. 

6.  Να ζηακαηήζεη ε θνξνινγηθή επηδξνκή θαη ε θαηαιήζηεπζε ηνπ εηζνδήκαηόο καο. 

Αθνξνιόγεην ζηα 12.000 επξώ. 

7.  Κακία αιιαγή ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν. Καηάξγεζε ησλ πεξηνξηζκώλ ζηελ άζθεζε ηνπ 

απεξγηαθνύ δηθαηώκαηνο. Θα ππεξαζπίζνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ην δηθαίσκα ζηελ 

απεξγία, πνπ θαηαθηήζεθε κε αγώλεο θαη ζπζίεο. 

 

Απεργιακή σσγκέντρωση στην Πλατεία Κλασθμώνος, ώρα 11:00πμ 
 

Γηα ην Δ.. 
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Σάθεο Ρνπκπήο 

 

 

Η Γ. Γξακκαηέαο 

 

 

 

Ειηζάβεη ππξηδάθε 

   

 


