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Πξνοπιιόγνπο - Μέιε ΔΣΔΠ
Θέκα: 24ωρη Γενική Απεργία 14Δεκεμβρίοσ 2017
πλάδειθνη,
Η ΠΟΔΣΔΠ - ΑΔΙ θαιεί όια ηα κέιε ηεο, ζηελ 24σξε Γεληθή Απεξγία ηελ Πέκπηε 14
Γεθεκβξίνπ θαη ζηα θαηά ηόπνπο ζπιιαιεηήξηα.
Απεξγνύκε γηα λα δηεθδηθήζνπκε ηα απηνλόεηα δηθαηώκαηά καο απέλαληη ζηα κλεκόληα πνπ
πεξηιακβάλνπλ πεξηθνπέο ζε παηδεία, πγεία θαη ππεξθνξνιόγηζε θαηηα νπνία καο έρνπλ θέξεη ζε
ζπλζήθεο θηώρεηαο, κε ηνπο αξηζκνύο κόλν λα επεκεξνύλ.
Ο αγώλαο γηα λα δηεθδηθήζνπκε κηζζνύο θαη ζπληάμεηο αμηνπξέπεηαο, κείσζε ηεο θνξνινγίαο
κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά , ηελ πξναγσγή ηεο δεκόζηαο Τγείαο θαη Παηδείαο, ηεο πεξίζαιςεο
θαη ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, είλαη ΣΩΡΑ πεξηζζόηεξν αλαγθαίνο από πνηέ. Έλαο αθόκε
πξνππνινγηζκόο ιηηόηεηαοέξρεηαη γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή κε δπζβάζηαρηε θνξνιόγεζε, όπνπ γηα
κηα αθόκε θνξά εκείο νη κηζζσηνί, νη ζπληαμηνύρνη, νη ειεύζεξνη επαγγεικαηίεο θαη νη κηθξέο
επηρεηξήζεηο θαινύληαη λα ζεθώζνπλ ηα βάξε ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ.
Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε θαινύκαζηε όινη λα δώζνπκε ην «παξώλ» ζηε Γεληθή Απεξγία
ηεο 14εο ηνπ Γεθέκβξε.
πλάδειθνη ζπκκεηέρνπκε ζηελ απεξγία θαη δηεθδηθνύκε:
1. Καηάξγεζε ηνπ Νόκνπ γηα ην ζπληαμηνδνηηθό (λ. 4387/2016).
2. Μηζζνύο θαη ζπληάμεηο αμηνπξέπεηαο. Ξεπάγσκα ηνπ κηζζνινγίνπ.
3. Πξνζιήςεηο λέσλ ζπλαδέιθσλ, κε δεκόζηεο θαη δηαθαλείο δηαδηθαζίεο
4. Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο, γηα ηελ πξώηε θαηνηθία, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ αδπλαηνύλ λα
πιεξώζνπλ. Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο πεξηνπζηαθνύ ζηνηρείνπ αλέξγσλ πνπ δελ έρνπλ ηε
νηθνλνκηθή δπλαηόηεηα λα πιεξώζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο ηνπο θαη ηελ εθνξεία.
5. Να ζηακαηήζεη ε θνξνινγηθή επηδξνκή θαη ε θαηαιήζηεπζε ηνπ εηζνδήκαηόο καο.
Αθνξνιόγεηε θιίκαθα ζηα 12.000 επξώ, κε αύμεζή ηεο θαηά 2.000 επξώ γηα θάζε παηδί.
6. Κακία αιιαγή ζηνλ ζπλδηθαιηζηηθό λόκν. Θα ππεξαζπίζνπκε κε όιεο καο ηηο δπλάκεηο ην
δηθαίσκα ζηελ απεξγία, πνπ θαηαθηήζεθε κε αγώλεο θαη ζπζίεο.
Για ηην Ομοζπονδία ο αγώνας είναι μονόδρομος.
Όινη καδί πξέπεη λα ζπλερίζνπκε λα αγσληδόκαζηε ώζηε λα κπεη νξηζηηθό ηέινο ζηηο παιηέο θαη
λέεο κλεκνληαθέο πνιηηηθέο, πνπ θαηαζηξέθνπλ ηελ ειιεληθή θνηλσλία.

Γελ πξόθεηηαη λα δερηνύκε άιια βάξε ζηηο πιάηεο ησλ κόληκσλ ππνδπγίσλ.
Η καδηθή θαη ελσηηθή ζπκκεηνρή ζηελ 24σξε Γεληθή Απεξγία ζα είλαη ε δηθή καο απάληεζή.

Καλούμε όλοσς ηοσς ζσναδέλθοσς να ζσμμεηάζτοσν ζηην 24ωρη Απεργία ηην
Πέμπηη14Δεκεμβρίοσ 2017 και ζηα καηά ηόποσς απεργιακά ζσλλαληηήρια
για ηο Δ.Σ. ηης Ομοζπονδίας
ο Πρόεδρος
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