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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
Αθήνα, 11-12-2017

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
    Αρ.Πρωτ: 3593

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ: 2103313732 – 2103314570

  

Fax: 2103314179

  

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

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

Συναδέλφισσες – οι,

  

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ συνεχίζει τις αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις σε βάρος της
εργατικής τάξης και του λαού, προς όφελος του ΣΕΒ, των δανειστών και της ΕΕ. Την ίδια
ώρα που κυβερνητικά στελέχη δηλώνουν πως δεν θα απαιτηθούν καινούρια μέτρα και ότι
δήθεν βγαίνουμε από τα μνημόνια, η κυβέρνηση προσπαθεί με δόλιο τρόπο να ψηφίσει αυτά
που ήδη έχει συμφωνήσει.
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Η προσπάθεια μέσα από άσχετο νομοσχέδιο να περάσει τροπολογία για το τσεκούρωμα του
απεργιακού δικαιώματος των πρωτοβάθμιων σωματείων αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα του κανιβαλισμού της κυβέρνησης. Μπορεί βέβαια από την άμεση αντίδραση
των εργαζομένων να απέσυραν στο παραπέντε την απεργοσπαστική τροπολογία,
όμωςσχεδιάζουν να την ξαναφέρουν σε λίγες μέρες για ψήφιση! Bάζουν στο στόχαστρο τα
πρωτοβάθμια σωματεία γιατί ξέρουν καλά πως μόνο από την βάση των εργαζόμενων
μπορούν να ξεσπάσουν μαχητικοί αποφασιστικοί αγώνες. Φοβούνται την οργή και την
αγανάκτηση που προκαλεί η εφαρμογή των μέτρων της τρίτης αξιολόγησης πάνω στα
συσσωρευμένα αντιλαϊκά μέτρα μιας εφταετίας μνημονίων.

  

Παράλληλα, σε συμφωνία με τους “θεσμούς”, έχουν συμφωνήσει και προωθούν προς ψήφιση
στο όνομα της 3ης μνημονιακής αξιολόγησης νέα αντιδραστικά μέτρα. Νέες περικοπές στα
προνοιακά επιδόματα και στις συντάξεις μέχρι και 35%. Επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων
και γενικό ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας με τελευταίο λάφυρο τη ΔΕΗ και την
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας για να κερδοσκοπήσει το κεφάλαιο ντόπιο και ξένο.

  

Ο αντιλαϊκός προϋπολογισμός προβλέπει μείωση των δαπανών για την κοινωνική πρόνοια,
το ΕΚΑΣ, την παιδεία την υγεία και τις συγκοινωνίες. Αύξηση προβλέπει μόνο για τους
τραπεζίτες: Το 2018 θα δοθούν 6 δισεκατομμύρια για τόκους για το ΧΡΕΟΣ στους διεθνείς
τοκογλύφους! Το φαγοπότι για τους βιομήχανους συμπληρώνεται με την κατάργηση των
κλαδικών συμβάσεων, την επέκταση της προσωρινής και επισφαλούς εργασίας, την
κατάργηση της κυριακάτικης αργίας. Όλα αυτά την ίδια ώρα που ο ΣΕΒ προτείνει συμβάσεις
“μηδενικών ωρών” και μισθούς σε κουπόνια. Ταυτόχρονα επιταχύνει τις αντιδραστικές 
αλλαγές στο δημόσιο
, που πυρήνας τους είναι το προχώρημα της 
αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων
.

  

Οργανώνουμε την αποφασιστική απάντηση του εργατικού κινήματος ενάντια στα νέα
αντιλαϊκά μέτρα που προωθούν κυβέρνηση – ΕΕ – ΔΝΤ – κεφάλαιο με την 3η αξιολόγηση.
Περνάμε στην αντεπίθεση.

  

• Κάτω τα χέρια σας από το δικαίωμα στην απεργία! Το αίμα των εργατών που χύθηκε για
αυτό το δικαίωμα στοιχειώνει κάθε γωνιά αυτού του τόπου και εμπνέει τους αγώνες μας. Δη
μοκρατία στους χώρους δουλειάς, ελεύθερος μαζικός συνδικαλισμός
, κανένας περιορισμός στα συνδικάτα και τις συνελεύσεις των εργαζομένων.
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• Όχι στη εργασιακή ζούγκλα, δουλειά με δικαιώματα! Αυξήσεις στις αποδοχές
(μισθούς-συντάξεις, κ.α.) τώρα, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια!  Υπογραφή αξιοπρεπών
συλλογικών συμβάσεων εργασίας και πλήρη επαναφορά της Κυριακάτικης αργίας.

  

• Ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές στο δημόσιο, που πυρήνας τους όπως είπαμε είναι
το προχώρημα της  αξιολόγησης των
δημοσίων υπαλλήλων
. Κατάργηση
της  τροπολογίας Γεροβασίλη. 
Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία,
Δήμους, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Μονιμοποίηση όλων των
συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με γενναία
μοριοδότηση της προϋπηρεσίας. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, στήριξη και ενίσχυση
του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης.

  

• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις. Τα κοινωνικά αγαθά δεν μπορούν να γίνουν αντικείμενο του
κέρδους. Ενέργεια, συγκοινωνίες, νερό, υποδομές στα χέρια της κοινωνίας, προς όφελος
των εργαζομένων και του λαού. Έξω οι επιχειρηματικοί όμιλοι από τα κοινωνικά
αγαθά-υπηρεσίες.

  

• Αγώνας για το δικαίωμα στη στέγαση, ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις
κατασχέσεις λαϊκής κατοικίας και περιουσίας . Όχι
στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, έξω το κράτος, οι τράπεζες και τα funds από τα
σπίτια των εργαζόμενων και των ανέργων.

  

• Κατάργηση της επισφαλούς-προσωρινής εργασίας. Όχι στην «μαθητεία», τα voucher και
τα προγράμματα τσάμπα και ευέλικτου εργατικού δυναμικού για την εργοδοσία. Μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλους πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

  

• Όχι σε πολεμικούς τυχοδιωκτισμούς, επεμβάσεις και εξοπλιστικά προγράμματα. Ούτε
δεκάρα για τα αεροπλάνα τους και τα όπλα τους, ούτε σπιθαμή για βάσεις και πυρηνικά στη
χώρα μας και τη γειτονιά μας. Καμία εμπλοκή στις επιδιώξεις και τους ανταγωνισμούς των
ιμπεριαλιστών.
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΑ
ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ 3ης ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΠΙΣΩ ΟΣΑ ΜΑΣ
ΕΚΛΕΨΑΝ.

  

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στην Απεργία την ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017 και στην Απεργιακή
Συγκέντρωση Πλατεία Κλαυθμώνος, ώρα 11:00πμ

  

Συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις 

  

και στα συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα

  

(Προσυγκέντρωση Αθήνας ΠΟΠΟΚΠ : Σταδίου 29, ώρα 10.30πμ)
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