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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
                     Αθήνα, 15-5-2017

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
                          Αρ.Πρωτ:3569              
              
                

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ: 2103313732 – 2103314570

  

Fax: 2103314179

  

%202012/grammateia@popokp.gr ">grammateia@popokp.gr

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Συναδέλφισσες – οι,

  

Μ’ ένα Μνημόνιο διαρκείας “αιματηρών” πλεονασμάτων 3,5% και αντιλαϊκών
μεταρρυθμίσεων σε συνεχή βάση, δανειστές και Κυβέρνηση κλιμακώνουν την επίθεσή τους
ενάντια σε ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις του λαού και των εργαζομένων της
χώρας μας.
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Πετσοκόβονται για μία ακόμη φορά μισθοί και συντάξεις. Με τη μείωση του αφορολόγητου
στα 5.681 ευρώ αφαιρείται ένας ακόμη μισθός από κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο, ενώ
με τη μείωση τουλάχιστον κατά 18% των συντάξεων και την εξαΰλωση των επικουρικών,
δεσμεύονται επιπλέον μέχρι 330 ευρώ το μήνα από τους συνταξιούχους. Βέβαια το 18% θα
ισχύσει μέχρι να περάσουν τα μέτρα, όπως η διατήρηση ολόκληρης της προσωπικής
διαφοράς ήταν «κόκκινη γραμμή» μέχρι να ψηφιστεί ο ν. 4387/16. Από την επόμενη μέρα
όπως είδαμε η κατάργησή της μπήκε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

  

Οι κοινωνικές δαπάνες μειώνονται κατά 447 εκατομμύρια ευρώ για το 2018,
καταβαραθρώνονται τα διάφορα επιδόματα και επεκτείνεται το άνοιγμα των
καταστημάτων τις Κυριακές .
Δ
εν επανέρχονται οι συλλογικές συμβάσεις, αλλά α
ντιθέτως, συνεχίζονται οι ατομικές και επιχειρησιακές συμβάσεις με απαγόρευση της
επεκτασιμότητας των κλαδικών, ενώ διευκολύνεται η μαζική απόλυση εργαζομένων με την
κατάργηση της υποχρεωτικής Υπουργικής Απόφασης για την έγκρισή τους.

  

Συνεχίζονται οι ιδιωτικοποιήσεις με το ξεπούλημα ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, λιμανιών, αεροδρομίων
στα εγχώρια και ξένα τζάκια. Τα περίφημα και πολυδιαφημιζόμενα αντίμετρα (και το
δημοσιονομικά ουδέτερο αποτέλεσμα) περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές στις επιχειρήσεις
(!), και κάποια συσσίτια για τους … φτωχούς, αφού προηγουμένως θα μας έχουν όλους
γδάρει! Όσο για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ έχει το θράσος να λέει ότι, με το νέο
μνημόνιο που φέρνει, θα «βγει η χώρα από τα Μνημόνια»! Ότι ακριβώς έλεγαν και οι
προηγούμενοι!

  

Το Δημόσιο συνεχίζει να αποδομείται και να συρρικνώνεται, ενώ ο χώρος μας των
Οργανισμών Κοινωνικής Πολιτικής εξακολουθεί να βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα.
«Ναυαρχίδα» των αλλαγών σε ολόκληρη τη Δημόσια Διοίκηση είναι πλέον ο ΕΦΚΑ, όπου
Διοίκηση και Κυβέρνηση για ότι αφορά στα ζητήματα των θέσεων εργασίας «παίζουν με τη
φωτιά» υπό το άγρυπνο και «αδηφάγο» μάτι των δανειστών. (Δείτε σχετικά το αναλυτικό
μας υπόμνημα της 4ης Μαΐου 2017 προς το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, ενώ για τη συμπεριφορά και τη
νοοτροπία της Διοίκησης και του Διοικητή ΜΑΤαλέξη δείτε τα Δελτία Τύπου της 12
ης

και της 13
ης

Μαΐου 2017).
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Απέναντι λοιπόν στους δανειστές – δυνάστες και στους παλιούς και νέους, χθεσινούς,
σημερινούς και υποψήφιους αυριανούς εγχώριους εντολοδόχους τους δεν υπάρχει παρά ο
δρόμος της αντίστασης. Συμμετέχουμε μαζικά στην Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της
Τετάρτης 17 Μαΐου, στέλνοντας ένα δυναμικό, αγωνιστικό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση.

  

Διεκδικούμε:

    
    -  Να ακυρωθεί και να μην ψηφιστεί, από τη Βουλή, το 4ο μνημόνιο.  
    -  Την κατάργηση όλων των μνημονιακών Νόμων που έχουν ψηφιστεί από το 2010 μέχρι
σήμερα   
    -  Αξιοπρεπείς μισθούς και συντάξεις στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα.  
    -  Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη αναγκών και επαρκή
χρηματοδότηση σε Υγεία, Παιδεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία και σε όλες
τις Κοινωνικές Υπηρεσίες με κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας.   
    -  Να σταματήσει η καταλήστευση του εισοδήματός μας από τη φορολογική επιδρομή και
τη μείωση του αφορολόγητου.   
    -  Το σταμάτημα των ιδιωτικοποιήσεων και της εκποίησης του δημόσιου πλούτου και την
επαναφορά στο Δημόσιο των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας, των αεροδρομίων, των
λιμανιών και όλων των υποδομών της χώρας.   
    -  Την ανατροπή της νεοφιλελεύθερης αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης, Ευρωπαϊκής
Ένωσης και ΔΝΤ.   
    -  Διαγραφή του χρέους.  

  

ü    ΟΧΙ ΣΤΟ 4Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΓΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ

  

ü    ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

  

ü    ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

  

ü    ΟΧΙ ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

  

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στη Γενική Απεργία
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ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΙΟΥ 2017

  

Κοινή Απεργιακή Συγκέντρωση

  

ΑΔΕΔΥ – ΓΣΕΕ – Κοινωνικών Φορέων

  

Πλατεία Κλαυθμώνος 11:00πμ

  

(ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ ΠΟΠΟΚΠ & ΠΟΣΕ ΙΚΑ 10.30 Π.Μ. - ΣΤΑΔΙΟΥ 29 ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ)
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