
 

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ! 

Να δώσουμε απάντηση στο παραμύθι της «δίκαιης ανάπτυξης» του Τσίπρα και της 
«βιώσιμης ανάπτυξης» του Μητσοτάκη. 

Η ανάπτυξη που προωθούν και υπερασπίζονται και οι δύο σημαίνει νέο κύμα αντιλαϊκών μέτρων, 

επιπλέον κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Στο «βωμό» της ανάπτυξης μας πήραν 5,5 μισθούς 

τα προηγούμενα χρόνια, πήγαν τον εισαγωγικό μισθό στον κλάδο στα 680€, επέβαλλαν καθεστώς 

γαλέρας στις υπηρεσίες μας, μας απειλούν με εισαγγελικές, παραγραφόμενες, λίστες κλπ.   

Πίσω από τις «κοκορομαχίες» στη Βουλή για τη μπόχα και τα σκάνδαλα που αναδύονται από τη σαπίλα 

του ίδιου του εκμεταλλευτικού συστήματος, γίνεται προσπάθεια από όλα τα αστικά κόμματα να περάσει 

«στα ψιλά» το νέο χτύπημα στα εργασιακά, οι μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές, η έναρξη 

των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κλπ.  

Τα στοιχεία του προϋπολογισμού για το 2018 μιλούν από μόνα τους! 

Τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα προέρχονται από την ένταση της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων: Προνόμια και ενισχύσεις των επιχειρηματικών ομίλων από τη μία, κλιμάκωση της 

φοροληστείας, και των περικοπών, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί για τη λαϊκή οικογένεια από την άλλη. 

Παράλληλα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα ένα πάγιο πόθο της 

μεγαλοεργοδοσίας και να δώσει ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στο εργατικό – συνδικαλιστικό κίνημα, με 

το χτύπημα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση.  

Ως εδώ με τα ψέματα, τις απάτες, τη ζωή με ψίχουλα!  

Καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουν απάντηση στα αντιλαϊκά παζάρια, στα νέα σχέδια πτώχευσης των 

εργαζομένων. Να πάρουν μέρος με μαζική συμμετοχή στις απεργιακές συγκεντρώσεις που καλεί το ΠΑΜΕ σε 

όλες τις πόλεις, στις 14 Δεκέμβρη.  

    Διεκδικούμε:  

o Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 

o Ξεπάγωμα των κλιμακίων από 1.1.2018. Η ακώλυτη μισθολογική εξέλιξη (χορήγηση κλιμακίων) 

να αφορά και τους εργαζόμενους με προσωπική διαφορά. 

o Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000€, προσαυξημένο κατά 5.000€ για κάθε παιδί. Κατάργηση του 

ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.  

o Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των συνδικάτων, που 

εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζομένων. 

o Απαγόρευση των πλειστηριασμών για την εργατική – λαϊκή οικογένεια. Κανένα σπίτι στα χέρια 

τραπεζίτη!  
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