ΕΝΙΑΙΟ
ΑΝτιµνηµονιακό ΑΓωνιστικό ΚΙνηµα
«ΑΝ.ΑΓ.ΚΙ.»
………………………………………………………………………..
ΠΕΜΠΤΗ, ΣΤΙΣ 3 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ, ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 13 ΤΗΣ Π. ΣΧΟΛΗΣ ΕΥΕΛΠΙ∆ΩΝ
Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
9 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ στα νέα µέτρα των οικονοµικών δολοφόνων
9 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ στη διάλυση της χώρας
9 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ στους εκβιασµούς των ΜΕΡΚΕΛ-ΣΟΪΜΠΛΕ-ΛΑΓΚΑΡΝΤ
9 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ στα µέτρα που θέλουν να µας επιβάλουν
Και κάποια από τα νέα µέτρα που απαιτούν οι θεσµοί είναι τα εξής:
9 Να µειωθούν οι µισθοί στο δηµόσιο
9 Να επιβληθεί 23% ΦΠΑ στην εστίαση
9 Να επιβληθεί προκαταβολή φόρου 100% στις
εταιρίες και τους ελεύθερους επαγγελµατίες
9 Να περικοπούν κατά €900 εκατ. (0,5% του
ΑΕΠ) οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια
(επιδόµατα κλπ)
9 Να καταργηθεί σταδιακά το ΕΚΑΣ
9 Να εφαρµοστεί πλήρως ο µνηµονιακός νόµος
3863/2010 για το ασφαλιστικό
9 Να καταργηθούν όλες οι εισφορές υπέρ τρίτων
που χρηµατοδοτούν τα ασφαλιστικά ταµεία, που
συνεπάγεται µείωση των εσόδων τους κατά
πάνω από €700 εκατ
9 Να εφαρµοστούν πλήρως οι εργαλειοθήκες του
ΟΟΣΑ (γάλα, ψωµί, αρτοποιεία, Κυριακές κλπ)
9 Να παγώσουν οι συντάξεις ως το 2021
9 Να αυξηθεί το επιτόκιο που ισχύει για τη
ρύθµιση οφειλών
9 Να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του Α∆ΜΗΕ

9 Να µην επιβληθεί η έκτακτη εισφορά 12 % στα
κέρδη άνω των 500.000 για τη χρήση του 2014
9 Να καταργηθεί η έκπτωση ΦΠΑ στα νησιά
9 Να καταργηθούν οι εκπτώσεις φόρου για τους
αγρότες (πετρέλαιο, φόρος εισοδήµατος)
9 Να εφαρµοστεί η ρήτρα µηδενικού ελλείµµατος
και η χρηµατοδότηση των επικουρικών ταµείων
να γίνεται µόνο από ίδιους πόρους
9 Να περιοριστούν άµεσα οι πρόωρες συντάξεις
9 Να αυξηθούν οι κρατήσεις για υγειονοµική
περίθαλψη στις συντάξεις από το 4% στο 6%
9 Να νοµοθετηθούν οι οµαδικές απολύσεις και να
µην υπάρξει η επαναθέσπιση των συλλογικών
διαπραγµατεύσεων, αν δεν το επιτρέψουν οι
θεσµοί
9 Να µην επανέλθουν οι εργοδοτικές
ασφαλιστικές εισφορές στα επίπεδα του 2014
9 Να µειωθεί το ακατάσχετο των €1500 στις
καταθέσεις
9 Να υπάρξουν συντριπτικά πλήγµατα στο
ελληνικό φάρµακο
9 Να πωληθούν οι µετοχές του ΟΤΕ που κατέχει
το ∆ηµόσιο

9 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ για την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και την ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ µας
9 ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ γιατί η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ δεν έχει ακόµη καταλυθεί

Με το χέρι στην καρδιά και µε το κεφάλι ψηλά
την ΚΥΡΙΑΚΗ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΟΧΙ.
Αθήνα, 1 Ιούλη 2015
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