
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20188
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το Σάββατο 8 του Σεπτέμβρη του 2018 πραγματοποιούνται, από τον πρωθυπουργό, τα 
εγκαίνια της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης, ο πρωθυπουργός και η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 
επιχειρούν να στήσουν άλλη μια επικοινωνιακή φιέστα – μετά από αυτήν της Ιθάκης - 
με κύριο στόχο  να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, αλλά και 
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία, για δήθεν καθαρή έξοδο από τα μνημόνια.

Την περίοδο που τα μέτρα του 3ου και 4ου μνημονίου που ψήφισαν είναι σε πλήρη εφαρμογή 
κι εξέλιξη (Νόμος - σφαγείο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις, μείωση αφορολόγητου, 
αύξηση εισφορών, ΕΝΦΙΑ, αύξηση Φ.Π.Α., φοροληστεία κ.λ.π.), με ψευδοπαροχές κι 
επικοινωνιακά τεχνάσματα προσπαθούν, ως άλλοι πολιτικοί δικολάβοι, να αντιστρέψουν τη 
ζοφερή πραγματικότητα με την άγρια λιτότητα που βιώνουν οι εργαζόμενοι κι όλοι οι πο-
λίτες της χώρας μας.

Η πολιτική της λιτότητας και της εσωτερικής υποτίμησης που εφαρμόζουν εδώ και χρόνια 
όλες οι κυβερνήσεις της χώρας μας σε συνεργασία με τους δανειστές, οδήγησε στη βύθιση 
του ΑΕΠ κατά 25%, στην έκρηξη της ανεργίας στο 30%, στην απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων, στην υποβάθμιση και την ανατροπή των εργασιακών κατακτήσεων και δικαιωμάτων.

Οκτώ χρόνια μετά και η επίθεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση θέτοντας στην ατζέντα διαρ-
κώς και νέα ληστρικά μέτρα για την επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων που διασφαλί-
ζουν τους δανειστές, αδιαφορώντας προκλητικά για τις οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ώρα 6:00μ.μ. 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε.Θ.

Άγαλμα Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη  



Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ συναγωνίζεται με τις άλλες μνημονιακές πολιτικές δυνάμεις 
για το ποια θα συνεχίσει να διαχειρίζεται την ίδια πολιτική, όταν είναι ολοφάνερο ότι τα μνημο-
νιακά δεσμά, οι πολιτικές της λιτότητας, των ιδιωτικοποιήσεων, της κατεδάφισης εργασιακών, 
κοινωνικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, της εκποίησης της δημόσιας περιουσίας και του 
εκπλειστηριασμού της εργατικής και λαϊκής περιουσίας θα συνεχιστούν για τα επόμενα σαρά-
ντα και πλέον χρόνια, εάν όλοι εμείς οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και τα πλατιά λαϊκά στρώ-
ματα δεν πάρουμε την υπόθεση στα χέρια μας.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, παρά τον κοινωνικό αυτοματισμό που συστηματικά καλλιερ-
γείται, έχουμε υποστεί τρομακτική μείωση στους μισθούς κατά 40%, ενώ αντίστοιχο είναι το 
ποσοστό υποστελέχωσης του Δημοσίου στη λογική υπηρέτησης του επιτελικού κράτους, με 
φθηνό κόστος και με την εκχώρηση στους ιδιώτες όλων των κερδοφόρων δράσεων.

	Η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, το νέο μισθολόγιο με χαμηλότερο κατά 200 ευρώ 
ανά κατηγορία καταληκτικό μισθό, η επέκταση των Μ.Κ. ως τα 39 χρόνια υπηρεσίας, το 
πάγωμα της ωρίμανσης για τη διετία 2016-2017, ο περιορισμός στην καταβολή ανθυγιει-
νού επιδόματος σε συνδυασμό με την περαιτέρω μείωση του αφορολόγητου από τα 8.600 
ευρώ στα 5.600 έχει οδηγήσει και τους Δημοσίους Υπαλλήλους σε κατάσταση οικονομικής 
εξαθλίωσης.

 Ο Νόμος – λαιμητόμος Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό, μετατρέπει τις συντάξεις σε 
βοηθήματα και τους ασφαλισμένους παρίες της κοινωνίας και ζητιάνους μετά από 40 χρόνια 
εργασίας. Η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης στα 67 χρόνια, καταργώντας ώριμα συντα-
ξιοδοτικά δικαιώματα, οι μειώσεις συντάξεων για τους νέους ασφαλισμένους ως και 35%, 
ο επανυπολογισμός των παλαιών συντάξεων και η σταδιακή ισοπέδωση με τις νέες, αρχής 
γενομένης από το 2019, η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η μείωση των επικουρικών 
συντάξεων, η περαιτέρω μείωση του ΕΦΑΠΑΞ, είναι μόνο μερικά από τα δεινά που έφερε ο 
Ν.4387/2016.

 Η υποστελέχωση των κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα σε εποχές οικονομικής 
κρίσης, όπως η Παιδεία, η Υγεία - Πρόνοια, η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνική ασφάλιση, 
ο πολιτισμός κ.ά. εντείνουν περαιτέρω τις κοινωνικές ανισότητες και θέτουν εμπόδια στην 
πρόσβαση, την ποιότητα και επάρκεια τόσο κρίσιμων κοινωνικών αγαθών όπως η Υγεία, 
η Παιδεία, η σύνταξη, το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Η κάλυψη στους κρίσιμους τομείς 
του Δημοσίου σε ανθρώπινο δυναμικό δεν υπερβαίνει το 70% των οργανικών θέσεων των 
μνημονιακών οργανογραμμάτων.



 Ο ΕΝΦΙΑ, τα υψηλά επιτόκια από το Παρακαταθηκών και Δανείων, η αύξηση των ειδικών 
φόρων στα καύσιμα, στο αλκοόλ, η αύξηση του ΦΠΑ στο 24%, οι μειώσεις στο αφορολό-
γητο, η υπαγωγή των ειδικών εισφορών των επαγγελματιών σε φόρο, η κατάργηση του 
ειδικού καθεστώτος φορολογίας στα νησιά του Αιγαίου, είναι μερικά μόνο από τα φορομπη-
χτικά μέτρα της συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ.

 Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης επεκτείνονται ραγδαία και στο δημόσιο, υποβαθμίζοντας 
περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα, δημιουργώντας μια νέα γενιά συμβασιούχων χωρίς 
ασφάλεια, ποιότητα δουλειάς και στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Η πολιτική ομηρεία και η 
κομματική χειραγώγηση είναι ο απώτερος στόχος αυτών των εμβαλωματικών πολιτικών.

 Η αξιολόγηση, με τιμωρητικό χαρακτήρα και με στόχο να πεισθεί η κοινωνία πως για την κα-
κοδαιμονία στο Δημόσιο αποκλειστικά υπεύθυνο είναι το ανθρώπινο δυναμικό, συνεχίζεται 
και από την παρούσα Κυβέρνηση στην ίδια λογική, αθωώνοντας την πελατειακή λογική και 
αντίληψη. Η λογική του κράτους λάφυρου συνεχίζεται όμοια και απαράλλαχτα και από τη ση-
μερινή κυβέρνηση, αναπαράγοντας με ακραίο τρόπο τις κακοδαιμονίες της μεταπολίτευσης.

 Η προστασία της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς, αλλά και περιουσιακών 
στοιχείων όταν αποδεδειγμένα υπάρχει αδυναμία αποπληρωμής είναι αναγκαία με νομοθε-
τική ρύθμιση και με επέκταση της εφαρμογής του Νόμου Κατσέλη. Η μείωση κατά 50% των 
ληστρικών επιτοκίων των στεγαστικών δανείων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
και του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εδώ και τώρα είναι απαίτηση όλων των δανειοληπτών. 
Τα επιτόκια κυμαίνονται από το 4,6% ως και 6,1% όταν στις τράπεζες δεν υπερβαίνουν το 
2,5%, ενώ το ρίσκο είναι σχεδόν μηδαμινό καθώς οι δόσεις παρακρατούνται από το μισθό 
ή τη σύνταξη.

 Οι ιδιωτικοποιήσεις κρίσιμων τομέων της οικονομίας συνεχίζονται με θαυμαστή προσήλωση 
από τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Η ΔΕΗ, τα αεροδρόμια, ακίνητα φιλέτα του Δημοσίου 
εκποιούνται αντί πινακίου φακής, ενώ άλλα εκχωρούνται στο Ταμείο αποκρατικοποιήσε-
ων για «αξιοποίηση» για τα επόμενα 99 χρόνια. Η συγκυβέρνηση συνεχίζει να παραδίδει 
ολόκληρους τομείς και υπηρεσίες του Δημοσίου σε ιδιώτες, προκειμένου να ενισχύσει την 
κερδοφορία τους.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 20188
ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ Δ.Ε.Θ.



ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ  στο συλλαλητήριο
το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

και στην πορεία που θα ακολουθήσει
Άγαλμα Βενιζέλου, Θεσσαλονίκη 

ώρα 6:00μ.μ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Για όλους αυτούς τους λόγους οι φετινές κινητοποιήσεις, με αφορμή τα εγκαίνια της Δ.Ε.Θ., 

πρέπει να λάβουν μαζικό - παλλαϊκό χαρακτήρα με στόχο την ανατροπή της πολιτικής της συ-
γκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και την κατάργηση των αντιλαϊκών μέτρων και όλων των μνημονίων.

Διεκδικούμε:
 Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό (ν. 4387/2016).

 Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. Γενναία αύξηση των μισθών των νέων συναδέλφων. 
Υπολογισμό της διετίας 2016-2017 για τη μισθολογική μας εξέλιξη.

 Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση. Συνεχίζουμε την απεργία-α-
ποχή και στον νέο κύκλο αξιολόγησης. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, για να καλυφθούν όλα τα οργανικά κενά (Παιδεία, Υγεία, 
Αυτοδιοίκηση, Ασφαλιστικά Ταμεία, Κοινωνικές Υπηρεσίες κτλ). Μονιμοποίηση όλων των 
συμβασιούχων – μέσω του ΑΣΕΠ – που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες με γενναία 
μοριοδότηση της προϋπηρεσίας.

 Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους εργαζόμενους που αδυνατούν 
να πληρώσουν.

 Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση του εισοδήματός μας. Αφορο-
λόγητο στα 12.000 ευρώ.

 Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Κατάργηση των περιορισμών στην άσκηση του 
απεργιακού δικαιώματος. Θα υπερασπίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην 
απεργία, που κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες.


