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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μαζική η συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ

Άνθρακες ο θησαυρός των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού για τους εργαζόμενους του Δημοσίου και τους συνταξιούχους

Με τη μαζική τους συμμετοχή στο συλλαλητήριο που διοργάνωσε το Σάββατο, 11 Σεπτεμβρίου 2021, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και η ΕΔΟΘ στη Θεσσαλονίκη, απάντησαν οι εργαζόμενοι στις αντεργατικές και αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζει η Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την κατηγορηματική τους αντίθεση στα πρόσφατα νομοθετήματα της Κυβέρνησης της Ν.Δ. για τα εργασιακά (Ν.4808/21), την Παιδεία (Ν.4823/21), την ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης κ.α. και δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να τα καταργήσουν με τους αγώνες τους.

Ταυτόχρονα διεκδίκησαν λύσεις στα αιτήματά τους για:

    -  Στήριξη του ΕΣΥ και των υγειονομικών, με την άμεση ένταξή τους στα ΒΑΕ
    -  Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις. Κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.
    -  Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στο Δημόσιο με προτεραιότητα στην Υγεία, την Παιδεία, την Κοινωνική Ασφάλιση, τους Δήμους.
    -  Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.

Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ δεν περιλαμβάνουν κανένα μέτρο στήριξης του εισοδήματος των εργαζομένων και των συνταξιούχων. Ούτε καν η εισφορά αλληλεγγύης δεν καταργήθηκε για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο και τους συνταξιούχους, παρά τη δικαίωσή τους από το ΣτΕ.
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Καμία αναφορά του Πρωθυπουργού για αυξήσεις στους μισθούς, για επαναφορά του 13ου  και του 14 ου  μισθού, για ξεπάγωμα της διετίας 16-18 για τη μισθολογική εξέλιξη, για προσλήψεις στην Υγεία και στην Παιδεία, για ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ και αναγνώριση του θανάτου από κορονοϊό ως εργατικό ατύχημα.

Είναι ολοφάνερο ότι, από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, οι μεγάλοι κερδισμένοι είναι οι εργοδότες και οι επιχειρηματίες. Αυτοί θα κερδίσουν από τη μείωση της φορολογίας και των εισφορών. Υποσχέθηκε ανάπτυξη. Ανάπτυξη με ποιους και για ποιους αλήθεια; Οι εργαζόμενοι, που είχαν τεράστιες απώλειες από τη μείωση του εισοδήματός τους λόγω των μνημονίων της σκληρής λιτότητας όλα αυτά τα χρόνια, δεν ήταν στο πλάνο των εξαγγελιών του κ. Μητσοτάκη.

Το συλλαλητήριο της ΔΕΘ, που ήταν συνέχεια των κινητοποιήσεων των εργαζομένων την προηγούμενη χρονιά (και ιδιαίτερα στο δίμηνο Μαΐου - Ιουνίου), είναι η απαρχή των αγώνων που έρχονται τη φετινή χρονιά για να αποκρούσουμε τις αντιλαϊκές πολιτικές της Κυβέρνησης, να καταργήσουμε τα αντεργατικά νομοθετήματα και να διεκδικήσουμε λύσεις στα προβλήματα μας.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα συνεδριάσει το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για να καθορίσει το πρόγραμμα δράσης της Συνομοσπονδίας για το επόμενο χρονικό διάστημα.

Σας καλούμε όλες και όλους στους αγώνες που έρχονται!!!

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
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