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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
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Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα
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grammateia@popokp.gr
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Συναδέλφισσες – οι,

  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί να μας πείσει για την «καθαρή έξοδο» από τα
μνημόνια και την «ανάπτυξη» που έρχεται. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι πρόκειται για
ένα μνημόνιο δεκαετιών. Η άθλια συμφωνία της με τους δανειστές προβλέπει (απόφαση Eur
ogroup 
24/5) ένα νέο δυσβάσταχτο πακέτο μέτρων για την 
συνέχιση των μνηνονίων ως το 2022. Το μεσημέρι της 14
ης

Ιουνίου επιδιώκει να ψηφίσει στη Βουλή τα 55 προαπαιτούμενα
ώστε να κλείσει την 4η αξιολόγηση. 

  

Στο νέο «μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2019-22» περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων:

  

ü    πλήρης παράδοση στους δανειστές της δημόσιας περιουσίας. Μάλιστακάθε φορά
που δεν θα καταβάλλεται κάποια δόση στους δανειστές αυτοί θα μπορούν να κατάσχουν
τμήματα της δημόσιας περιουσίας

  

ü    συνοπτικές διαδικασίες ώστε να πωλούνται τα «κόκκινα» δάνεια από τις τράπεζες στα
funds

  

ü    αιματηρά πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ μέχρι το 2022

  

ü    μείωση του αφορολόγητου, μείωση των συντάξεων μέχρι 35% και κατάργηση του
ΕΚΑΣ μέχρι το τέλος του 2019

  

ü    πλαφόν ως το 2022 στις προσλήψεις του Δημοσίου, το μισθολόγιο και τον αριθμό
των συμβασιούχων και αναπληρωτών
στα επίπεδα του 2018
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ü    καμιά πρόβλεψη για μόνιμους διορισμούς σε εκπαίδευση, υγεία κ.ά. παρά μόνο
στην ΑΑΔΕ , δηλ. το μηχανισμό κατασχέσεων και φοροληστείας

  

ü    συγκέντρωση των αποθεματικών του δημοσίου σε έναν ενιαίο λογαριασμό,
ώστε 
οι μισθοί και οι συντάξει να εγγυηθούν την ομαλή αναχρηματοδότηση του δημόσιου χρέους

  

ü    αναδιοργάνωση ΕΝΦΙΑ, νέες αυξήσεις και επιβολή του και σε εκτός σχεδίου εκτάσεις

  

ü    άμεσο ξεπούλημα ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ. Διευκόλυνση της ιδιωτικοποίησης του Ελληνικού, για
χάρη του ομίλου Λάτση

  

ü    νέο χτύπημα των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, την στιγμή που η κυβέρνηση
αρνείται να επαναφέρει τις ΣΣΕ και τους κατώτατους μισθούς, 

  

ü    νέες φοροαπαλλαγές για το κεφάλαιο, ενώ την αύξηση των λίγων ευρώ στον κατώτατο
«μισθό πείνας» περνάνε από δεκάδες κόσκινα και προϋποθέσεις, καθώς θα εξαρτάται από
την αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Μας κοροϊδεύουν για άλλη μια φορά!

  

Η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει για ενισχυμένη επιτροπεία με μόνιμη παρουσία
τοποτηρητών της Ε.Ε. και των δανειστών και αξιολόγηση ανά τρίμηνο
! Είναι φανερό ότι 
η πολυδιαφημιζόμενη “ανάπτυξη” τους και η «έξοδος» από τα μνημόνια περνάει
πάνω από την ισοπέδωση κάθε εργατικής κατάκτησης και δικαιώματος
.

  

Συμμετέχουμε μαζικά στην Πανελλαδική στάση εργασίας την Πέμπτη 14 Ιουνίου απ
ό τις 
12:00 μέχρι τη λήξη 
του ωραρίου. Καλούμε σε απεργιακή συγκέντρωση ενάντια στα νέα μέτρα, 
1.00 μμ, στην πλατεία Κολοκοτρώνη
και σε πορεία στη Βουλή 
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Απέναντι στη νέα αντιλαϊκή επίθεση και τα μνημόνια δια βίου να οργανώσουμε την
αντίστασή μας για: 

  

ü  να μην περάσουν τα νέα μέτρα

  

ü  την κατάργηση των μνημονίων και όλου του αντιδραστικού νομοθετικού πλαισίου

  

ü  δουλειά-μισθό-ζωή με αξιοπρέπεια για όλους
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