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15 Μαΐου 2017
Απεργία την Τετάρτη 17 Μαΐου!
Να μην ψηφιστούν τα νέα μέτρα!
Ημέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς (!) η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
συμφώνησε και υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους λεγόμενους
Θεσμούς συμφωνία για τη νέα λεηλασία των εισοδημάτων μας και την
καρατόμηση των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Η νέα συμφωνία ήρθε στη
Βουλή το Σάββατο 13 Μαϊου και πρόκειται να ψηφιστεί την Πέμπτη 18
Μαΐου.
Tο νέο πακέτο των δημοσιονομικών μέτρων ξεπερνά τα 4 δις Ευρώ και η
υλοποίησή του απαιτεί την εξασφάλιση πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους
3,5% του ΑΕΠ. Για να το πετύχει, η κυβέρνηση επιβάλλει νέα δραματική
μείωση του αφορολόγητου ορίου από τα 8.636 στα 5.681 ευρώ. Οι
εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι, ακόμα και αυτοί που παίρνουν
σύνταξη μέχρι 490 ευρώ, καλούνται να πληρώσουν νέους δυσβάσταχτους
φόρους. Προβλέπονται μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων κατά
1,8 δις, επιπλέον φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες,
περαιτέρω διευκόλυνση των απολύσεων, αφαίρεση συνδικαλιστικών
δικαιωμάτων. Επίσης προβλέπονται περικοπές στις καθαρές αποδοχές στα
ειδικά μισθολόγια, στα οποία εντάσσονται τα μέλη ΔΕΠ, έως και 8,5%,
λόγω αύξησης της φορολόγησης μεγαλύτερου μέρους των αποδοχών αφού το
καταργούμενο επίδομα βιβλιοθήκης ήταν αφορολόγητο.
[..]
Και ενώ αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα οδηγούν το λαό στη φτώχεια και την
εξαθλίωση, την ίδια στιγμή ενισχύονται μεγάλοι επιχειρηματικοί
όμιλοι καθώς προβλέπονται φορολογικές μειώσεις των μονοπωλίων,
προγράμματα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τις επιχειρήσεις,
κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας κ.α. Στο στόχαστρο μπαίνει και η
ενέργεια αφού προωθείται άμεσο ξεπούλημα του 30% έως 40% των μονάδων
παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ καθώς επίσης και του 17% του μετοχικού
κεφαλαίου της επιχείρησης μέσω του ΤΑΙΠΕΔ.
[...]
Συμμετέχουμε στην Πανελλαδική Απεργία και τα συλλαλητήρια την
Τετάρτη 17 Μαΐου, και καλούμε τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες
να πάρουν μέρος στις κινητοποιήσεις που διοργανώνονται στα νησιά που
εδρεύει το πανεπιστήμιο Αιγαίου και στην Αθήνα. ενάντια στη ψήφιση
των νέων μέτρων και με τα πάγια αιτήματα που έχουμε διατυπώσει ως
σύλλογος τα τελευταία χρόνια (βλ. αναλυτικά:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=13&t=20225).
_________________________________________
ολόκληρη η ανακοίνωση:
https://forum.aegean.gr/viewtopic.php?f=13&t=21120

