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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΝΤΡΟΠΗΣ
ΝΕΟ ΣΚΛΗΡΟ ΚΑΙ ΒΑΡΒΑΡΟ 4Ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΗ
24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,
Το 4Ο Μνημόνιο και οι νέες ρυθμίσεις για το Ασφαλιστικό επιβαρύνουν υπέρμετρα
το σύνολο των ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το ασφαλιστικό σύστημα.
Μέσα σε λίγους μόνο μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ, η Κυβέρνηση αυξάνει τις εισφορές
εως και 61%, επιβαρύνοντας αυτούς που υποτίθεται θα ευνοούσε το νέο Ασφαλιστικό,
δηλαδή τα μικρά και μεσαία εισοδήματα.
Τα νέα μέτρα-λαιμητόμος ξανακόβουν συντάξεις, καταργούν κοινωνικά
επιδόματα και μειώνουν το αφορολόγητο!
Όπως προβλέπεται στο προσχέδιο της συμφωνίας των δανειστών με την
Κυβέρνηση,

απελευθερώνεται

η

Κυριακάτικη

λειτουργία

των

καταστημάτων,

εξυπηρετώντας αποκλειστικά τις πολυεθνικές και τα πολυκαταστήματα. Δίνουν τη
χαριστική βολή στους εργαζόμενους στο εμπόριο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
του κλάδου, που στα χρόνια της οικονομικής κρίσης έχουν πληγεί βάναυσα.
Η Κυβέρνηση, αντίθετα με όσα υποστήριζε, δέχθηκε την αναστολή της
κήρυξης των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ως υποχρεωτικών και της αρχής της
ευνοϊκότερης ρύθμισης. Συμφώνησε, ως προαπαιτούμενη δράση, να νομοθετήσει όσα
μέχρι τώρα κατήγγειλε.
Η Κυβέρνηση, αντίθετα με όσα υποστήριζε, καταργεί το Υπουργικό βέτο,
απαγορεύοντας οιαδήποτε μορφή εκ των προτέρων έγκρισης, απελευθερώνοντας
ουσιαστικά τις ομαδικές απολύσεις.

Η Κυβέρνηση, αντίθετα με όσα υποστήριζε, δέχθηκε να αναθεωρήσει τις
σημερινές διαδικασίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας έως τον Φεβρουάριο του 2018 με
βασική πρόθεση την κατάργηση της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία και την
κατάργηση της δυνατότητας έκδοσης Διαιτητικών Αποφάσεων μέσω ΟΜΕΔ.
Ως βασικό παραδοτέο για την επόμενη αναθεώρηση, το μνημόνιο προβλέπει πως
θα πρέπει να νομοθετηθεί η αύξηση της απαρτίας για λήψη απόφασης για απεργία από
τα πρωτοβάθμια σωματεία.
Συναδέλφισσες / Συνάδελφοι,
Οι Εργαζόμενοι μαζί με την Κοινωνία με τον Αγώνα μας μπορούμε να
ανατρέψουμε τις νεοφιλελεύθερες μνημονιακές πολιτικές και να βγάλουμε τη
χώρα μας από αυτό το καταστροφικό αδιέξοδο.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 11 ΤΟ ΠΡΩΙ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

