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Πάτρα, 6 Δεκέμβρη 2016
αριθμ. πρωτ. 201
Προς Συλλόγους - Μέλη ΕΤΕΠ
Θέμα: 24ωρη Γενική Απεργία 8 Δεκέμβρη 2016

Συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση σε πλήρη συμφωνία με δανειστές, ΣΕΒ και τους υπόλοιπους εργοδοτικούς φορείς, ετοιμάζει
νέο γύρο λεηλασίας και αντεργατικών μέτρων. Τα μέτρα που προωθούν σαρώνουν όσες εργατικές και
λαϊκές κατακτήσεις απέμειναν από τα προηγούμενα μνημόνια. Ταυτόχρονα προετοιμάζουν το 4ο κατά
σειρά Μνημόνιο με τη συμμετοχή και του ΔΝΤ. Η «δίκαιη ανάπτυξη», που υπόσχονται, σημαίνει νέα κέρδη
για τους πλούσιους ενώ για τους εργαζόμενους βάθεμα της φτώχειας, μεγαλύτερη ανεργία, ελαστική
απλήρωτη εργασία και εργασιακό μεσαίωνα χωρίς συνδικαλιστικά δικαιώματα.
Τα μέτρα αυτά έρχονται και στο Δημόσιο. Το ΔΝΤ και η ΕΕ εκτιμούν ότι δήθεν το Δημόσιο έμεινε
αλώβητο στην κρίση, σε αντίθεση με τα πλήγματα που υπέστησαν οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Οι δανειστές
απαιτούν μόνιμο σύστημα απολύσεων χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα με τις κυβερνήσεις ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ. Με εργαλείο την αξιολόγηση μεθοδεύουν απολύσεις, τη μισθολογική καθήλωση αλλά και νέες
μειώσεις, ενεργοποιώντας και τον περίφημο δημοσιονομικό «κόφτη». Το καθεστώς της αδιοριστίας
παγιώνεται και στη θέση της σταθερής και μόνιμης εργασίας μπαίνει κάθε μορφή ελαστικής απασχόλησης.
Η φοροληστεία δεν έχει τελειωμό αφού ανάμεσα στα άλλα, η κυβέρνηση ετοιμάζεται να μειώσει ακόμα
περισσότερο το αφορολόγητο όριο στα 5000 ευρώ. Ο προϋπολογισμός για το 2017 προβλέπει νέα
φορολογικά μέτρα τουλάχιστον 2,5 δισ. ευρώ με αυξήσεις σε καύσιμα κινητή τηλεφωνία αύξηση του
μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά μας και μεγάλες περικοπές κρατικών δαπανών 1,5 δισ. ευρώ.
Παράλληλα προβλέπει ιδιωτικοποιήσεις μαμούθ, ξεπούλημα δηλαδή δημόσιων επιχειρήσεων και ακινήτων
– φιλέτων, ύψους 2 δις. ευρώ, τα οποία θα κατευθυνθούν αποκλειστικά στους πιστωτές.
Για να σταματήσει η αφαίμαξη της λαϊκής οικογένειας στον βωμό της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Για να
μην έρθει στη Βουλή η νέα αντεργατική λαίλαπα, για τον απεγκλωβισμό από την θηλιά του χρέους και τη
διαγραφή του, την ανατροπή της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της ΕΕ
και του ΔΝΤ.
Τώρα χρειάζεται ενιαία πανεργατική κλιμάκωση με απεργίες, διαδηλώσεις, καταλήψεις, σε κοινό
αγώνα με τη νεολαία και τα πληττόμενα μικρομεσαία στρώματα.
Η ΑΠΕΡΓΙΑ της 8ης Δεκέμβρη πρέπει να αποτελέσει βήμα στην αναγκαία αγωνιστική πανεργατική
κλιμάκωση ως απάντηση στη νέα αντιλαϊκή επίθεση της κυβέρνησης. Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο σε κοινό
αγωνιστικό βηματισμό με τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τους αγρότες, τους συνταξιούχους, τη
νεολαία, τους άνεργους και τα πληττόμενα λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να συμβιβαστούν με την πολιτική
των μνημονίων, παλιών και νέων.

Συνάδελφοι μπορούμε να ανατρέψουμε τη βάρβαρη ,αντιλαϊκή και αδιέξοδη πολιτική της κυβέρνησης, της
ΕΕ και του ΔΝΤ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στην Πανεργατική Απεργία την
Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016 και στα κατά τόπους απεργιακά συλλαλητήρια
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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