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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018

Για οκτώ (8) ολόκληρα χρόνια συνεχίζεται η αγαστή και στενή συνεργασία
δανειστών και Ελληνικών κυβερνήσεων και η εφαρμογή σκληρής λιτότητας με
θύματα τους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα, τους συνταξιούχους και
τον Ελληνικό λαό γενικότερα.
Οκτώ (8) χρόνια σκληρών μνημονιακών μέτρων που έχουν εξαθλιώσει τους
πολίτες αυτής της χώρας με πρόσχημα τις δήθεν αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και
την περίφημη ανάπτυξη. Με νέο πακέτο μέτρων, ακραίας νεοφιλελεύθερης
έμπνευσης, συνεχίζουν με αμείωτη ένταση τις επιθέσεις τους, εξαθλιώνοντας ακόμη
περισσότερο τους πολίτες, αδιαφορώντας προκλητικά για τις νέες οικονομικές και
κοινωνικές επιπτώσεις.
Η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α-ΑΝ.ΕΛ. μετά το 4ο μνημόνιο που «φόρτωσε»
στις πλάτες του Ελληνικού λαού, πανηγυρίζει για την καθαρή έξοδο από τα
μνημόνια τον Αύγουστο του 2018, αγνοώντας σκόπιμα τις πρόσφατες δηλώσεις των
«Θεσμών» για αυξημένη εποπτεία και μετά τον Αύγουστο του 2018 ενώ παράλληλα
προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποκρύψει τα μέτρα που ήδη έχουν ψηφιστεί ως το 2022
και άλλα τόσα που προβλέπονται ως το 2060.
Η επερχόμενη αύξηση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. λόγω της αύξησης των αντικειμενικών
αξιών, η αύξηση της έμμεσης και άμεσης φορολογίας, η αύξηση των ειδικών
φόρων στα καύσιμα, στο αλκοόλ, η αύξηση του Φ.Π.Α. στο 24%, οι επερχόμενες
μειώσεις στο αφορολόγητο μέχρι την οριστική κατάργησή του, η κατάργηση του
ειδικού καθεστώτος φορολογίας στα νησιά του Αιγαίου, είναι μερικά μόνο από τα
φορομπηχτικά μέτρα της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. που θα εφαρμοστούν το
επόμενο χρονικό διάστημα.
Ίδιες και σκληρότερες είναι και οι επιθέσεις που δέχονται και θα δεχθούν και
οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο Τομέα. Μετά τις τραγικές μειώσεις στους μισθούς,
μεθοδεύεται έντεχνα μέσω της υποστελέχωσης των υπηρεσιών η δημιουργία ενός
μικρού επιτελικού κράτους, με φθηνό κόστος και μόνη αρμοδιότητα την εκχώρηση
στο ιδιωτικό κεφάλαιο όλων των κερδοφόρων δράσεων με τελικό στόχο την πλήρη
και οριστική κατάργηση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα τους.

Η περικοπή του 13ου και 14ου μισθού, το νέο Μισθολόγιο-φτωχολόγιο με
νέες μειώσεις μισθών, η επέκταση χρονικά της χορήγησης Μισθολογικών
Κλιμακίων, το πάγωμα της μισθολογικής ωρίμανσης για τη διετία 2016-2017, η
σχεδιασμένη μελλοντική κατάργηση του επιδόματος Επικίνδυνης και
Ανθυγιεινής Εργασίας 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. Ιδιαίτερα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η
τεράστια έλλειψη προσωπικού και ο συνεχιζόμενος οικονομικός στραγγαλισμός της,
οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε συρρίκνωση Κοινωνικών Δομών και αθρόες
ιδιωτικοποιήσεις χωρίς να αποκλείονται και οι απολύσεις!!!
Η αυξανόμενη εφαρμογή νέων ελαστικών μορφών εργασίας υποβαθμίζει
περαιτέρω τα εργασιακά δικαιώματα, δημιουργεί νέες γενιές συμβασιούχων χωρίς
τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα. Η πολιτική ομηρεία και η κομματική
χειραγώγηση είναι ο απώτερος στόχος αυτών των πολιτικών.
Η δραματική αύξηση των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών
ασθενειών, ιδιαίτερα στη Τοπική Αυτοδιοίκηση, με κόστος ανθρώπινες ζωές,
δείχνει την πλήρη απαξίωση της κυβέρνησης και των Δημάρχων αλλά και των
πολιτικών αδιαφορίας για τις συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους
εργασίας καθώς και την υπερεργασία που είναι αποτέλεσμα της έλλειψης προσωπικού
και της έλλειψης υλικοτεχνικής υποδομής και των απαραίτητων μέσων για την
εκτέλεση των καθηκόντων των εργαζομένων.
Η προσχηματική αξιολόγηση με ξεκάθαρο τιμωρητικό χαρακτήρα σε
συνδυασμό με την απεργοσπαστική «ντροπολογία Γεροβασίλη», αποδεικνύουν
περίτρανα τις προθέσεις της συγκυβέρνησης να εφαρμόσει μια πελατειακή λογική με
στόχο την πολιτική και κομματική χειραγώγηση των Δημοσίων και Δημοτικών
Υπαλλήλων.
Ο Νόμος «Κατρούγκαλου» για το συνταξιοδοτικό με τις νέες δραματικές
περικοπές στις κύριες συντάξεις, την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, την
κατάργηση ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, την αύξηση των ασφαλιστικών
εισφορών, την μείωση των Επικουρικών Συντάξεων και την περαιτέρω μείωση του
Εφάπαξ, έρχεται να ισοπεδώσει ότι είχαν αφήσει όρθιο οι προηγούμενες κυβερνήσεις
μετατρέποντας τις συντάξεις σε επίδομα φτώχειας και τους συνταξιούχους σε
ζητιάνους.
Η τροποποίηση βασικών αρμοδιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
«Προγράμματος Καλλικράτης» με το νέο πρόγραμμα «Κλεισθένης 1», όπως
παρουσιάστηκε πρόσφατα από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών, έχει ως
«σημαία» των αλλαγών την εφαρμογή της απλής αναλογικής ως το εκλογικό σύστημα
διενέργειας των Αυτοδιοικητικών εκλογών αλλά στην ουσία δεν επιλύει τα χρόνια
προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εργαζομένων σε αυτή ενώ
υποκρύπτει σημαντικές αλλαγές που σκοπίμως αποσιωπούνται καθώς δρομολογούν
νέες προσπάθειες ιδιωτικοποίησης Δημοτικών αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών.

Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό κίνημα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
αλλά και στο Δημόσιο γενικότερα, κάτω από αυτές τις πολιτικές συνθήκες που
διαμορφώθηκαν και διαμορφώνονται, μπορεί και πρέπει να διεκδικήσει και να
ασκήσει το δικό του ανεξάρτητο, διεκδικητικό, αγωνιστικό του ρόλο.
Οι στοχευμένες επιθέσεις της κυβέρνησης, κατόπιν εντολής των δανειστών,
σε όλους τους Τομείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μόνο στόχο
είχαν και έχουν την αποπληρωμή ενός δυσθεώρητου χρέους, το ξεπούλημα της
Δημόσιας και Δημοτικής περιουσίας, την διάλυση των κοινωνικών κατακτήσεων και
του Κοινωνικού κράτους, το ξεπούλημα των Δημοσίων αγαθών και την απόλυση
εργαζομένων!!!
Κανείς δεν ασχολήθηκε και δεν ασχολείται με την τεράστια φοροδιαφυγή
του κεφαλαίου, την φορολογική δικαιοσύνη και την αναλογική κατανομή των
βαρών. Καμία πολιτική ακραίας νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης δεν θα βελτιώσει το
Δημόσιο σύστημα Υγείας και Παιδείας, δεν θα κατοχυρώσει εργασιακά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, δεν θα ισχυροποιήσει δημοκρατικές και συνδικαλιστικές
ελευθερίες.
Απέναντι σε όλα αυτά οφείλουμε να σταθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, ενωτικά,
αποφασιστικά, αγωνιστικά όρθιοι, να συνεχίσουμε δυναμικά τον αγώνα για την
ανατροπή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που επιβάλλουν τα μνημόνια.
Η μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στην
24ωρη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. την
ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΪΟΥ 2018 και στην Απεργιακή Συγκέντρωση στις 11:00 π.μ. στην
Πλατεία Κλαυθμώνος, θα σηματοδοτήσει την συνέχιση του επίπονου και διαρκή
αγώνα των εργαζομένων για την τελική ΑΝΑΤΡΟΠΗ-ΑΝΥΠΑΚΟΗ-ΡΗΞΗ με τις
ακραίες νεοφιλελεύθερες πολιτικές των ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ.
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Ο Πρόεδρος
Νίκος Τράκας

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Γιάννης Τσούνης

