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Θέμα: Σσμμετοτή ΠΟΕΤΕΠ στην Απεργία 7/4/2016
σλαδέιθηζζες, σλάδειθοη,
Όινη νη εξγαδόκελνη ηνπ Δεκνζίνπ καδί κε ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ Ιδησηηθνύ Σνκέα, ηνπο
απηναπαζρνινύκελνπο, ηνπο αγξόηεο, ηνπο επηζηήκνλεο, ηνπο κηθξνκεζαίνπο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο, ηνπο
άλεξγνπο, πξέπεη λα εθθξάζνπκε ηελ αληίζεζή καο ζηηο πξνηάζεηο ηεο Κπβέξλεζεο γηα ην αζθαιηζηηθό.
Μόλν κε ελόηεηα θαη αγώλα κπνξνύκε λα ληθήζνπκε, κπνξνύκε λα αλαγθάζνπκε ηελ Κπβέξλεζε λα
απνζύξεη ην αληηαζθαιηζηηθό ηεο έθηξσκα.
Σα κέηρα-ζθαγείο ποσ προηείλοσλ δελ ζπληζηνύλ «κεηαξξύζκηζε πνπ ζα ζώζεη ηελ Κνηλσληθή
Αζθάιηζε» αιιά ηκήκα ησλ δεζκεύζεσλ ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ πνπ ςήθηζε θαη εθαξκόδεη ε ζπγθπβέξλεζε
ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γηα ηελ πεξηθνπή ησλ ζπληαμηνδνηηθώλ δαπαλώλ θαηά 1,8 δηο επξώ γηα ην 2016 θαη ηα
επόκελα ρξόληα, πξνθεηκέλνπ λα ηα δώζεη ζηνπο δαλεηζηέο γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ επαρζνύο, παξάλνκνπ
θαη άδηθνπ δεκνζίνπ ρξένπο ηεο ρώξαο.
Η βίαηε κλεκοληαθή, λεοθηιειεύζερε «κεηαρρύζκηζε» ηες ζσγθσβέρλεζες ΤΡΘΖΑΑΝΕΛ ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ιηηόηεηαο ησλ Κπβεξλήζεσλ ηεο ΝΔ θαη ηνπ ΠΑΟΚ., έξρεηαη λα πξνζηεζεί
ζηνπο πξνεγνύκελνπο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο (ηνύθα, Ρέππα, Πεηξαιηά, Λνβέξδνπ-Κνπηξνπκάλε
θ.ιπ.), ζηελ αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζηα 67 ρξόληα (ή ζηα 62 κε 40 ρξόληα εξγαζίαο), ζηελ αύμεζε ησλ
εηζθνξώλ γηα ηελ πεξίζαιςε ζηνπο ήδε ζπληαμηνύρνπο θαζώο θαη λέεο κεηώζεηο ζε παξνρέο θαη ζπληάμεηο
γηα όιεο ηηο θαηεγνξίεο αζθαιηζκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ, ζεκεξηλώλ θαη κειινληηθώλ. Ήδε απνθάζηζαλ
ηε λέα πεξηθνπή (θαηά 32,5%) ηνπ κεξίζκαηνο ηνπ ΜΣΠΤ.
Παράιιεια, κε ηο λέο θοροιογηθό λοκοζτέδηο ε Κπβέξλεζε πξνσζεί λέεο ζεκαληηθέο απμήζεηο ζε
άκεζνπο θαη έκκεζνπο θόξνπο γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ είζπξαμε πξόζζεησλ θνξνινγηθώλ εζόδσλ ύςνπο 2
δηζ. επξώ ην 2016 θαη ην 2017. Σα λέα κέηξα ζην αζθαιηζηηθό καδί κε ηελ ππεξθνξνιόγεζε ησλ
εξγαδνκέλσλ, ησλ ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ θαη ησλ επηζηεκόλσλ, ησλ απηαπαζρνινπκέλσλ, ησλ
αγξνηώλ θιπ, θησρνπνηνύλ θαη εμαζιηώλνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα ιατθά ζηξώκαηα θαη ζηέιλνπλ ηε
λενιαία ζηελ μεληηηά.
ηηο «δηαπξαγκαηεύζεηο» ην θνπαξηέην ησλ δαλεηζηώλ ζέηεη ην δίιεκκα «είηε απειεπζεξώλεηαη ε πώιεζε
όισλ ησλ θόθθηλσλ δαλείσλ ζηα funds είηε ζα βξεζείηε πξν ηνπ θηλδύλνπ θνπξέκαηνο ησλ θαηαζέζεσλ»
θαη ε Κπβέξλεζε ππνρσξεί αηάθησο.
Η ΠΟΕΣΕΠ θαιεί όιοσς ηοσς ζσλαδέιθοσς λα ζσκκεηέτοσλ καδηθά ζηελ απεργηαθή
θηλεηοποίεζε θιηκαθώλοληας ηολ αγώλα γηα ηελ αλαηροπή ασηής ηες ποιηηηθής.
Όλοι και Όλες στην Απεργία, την Πέμπτη 7 Απρίλη 2016
και στις κατά τόποσς απεργιακές σσγκεντρώσεις
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