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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κλιμακώνει την επίθεση της μέσα από την
προετοιμασία ενός σκληρού, ταξικού, αντιλαϊκού προϋπολογισμού με δεκάδες
νέα αντιλαϊκά μέτρα για το 2019. Για ακόμα μία φορά φορτώνουν τα βάρη
στις πλάτες των εργαζομένων. Παίρνουν δέκα από τους φτωχούς και δίνουν
ένα ψίχουλο στους πιο εξαθλιωμένους!
-

Βάζουν νέους φόρους 1 δις ευρώ στην πλάτη του λαού.

-

Μειώνουν τις δαπάνες κατά 275 εκατομμύρια ευρώ για τις
συντάξεις και κατά 935 εκατ. ευρώ για τα ασφαλιστικά ταμεία.

-

Πετσοκόβουν κι άλλο την κρατική χρηματοδότηση στα
νοσοκομεία.

-

Μειώνουν κατά 740 εκατ. ευρώ τη χρηματοδότηση στους δήμους
και κατά 73 εκατ. ευρώ στις περιφέρειες.

-

Αυξάνουν κατά 194 εκατ. ευρώ τους δημοτικούς φόρους και
τέλη.

-

Περικόπτουν 1,7 δις ευρώ που περιλαμβάνουν: μη επέκταση του
προγράμματος «Σχολικά γεύματα», κατάργηση της δαπάνης για
τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, μείωση της δαπάνης
για την επιδότηση ενοικίου και μη εφαρμογή της μηδενικής
συμμετοχής συνταξιούχων στα φάρμακα.

Για μια ακόμα φορά και στον κλάδο μας το ποσό που θέλουν να διαθέσουν
για την πληρωμή των υπερωριών κυμαίνεται στα ίδια επίπεδα με τα
προηγούμενα χρόνια, δηλαδή μας πετάνε ψίχουλα συνεχίζοντας το αίσχος
των απλήρωτων υπερωριών, χωρίς καμία πρόβλεψη για αύξηση των
αποδοχών μας!
Χωρίς αγώνα συνάδελφοι δεν ιδρώνει το αυτί τους, δεν τους ενδιαφέρει ούτε
η εντατικοποίηση της δουλειάς μας, ούτε οι δύσκολες συνθήκες που
βιώνουμε, μας θέλουν να δουλεύουμε με μισθούς πείνας! Κάνουμε πέρα τις
συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ που δεν θέλουν αλλά
ούτε έχουν προσανατολισμό να οργανώσουν κίνημα απέναντι στις επιδιώξεις
της κυβέρνησης και τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων.
Σας καλούμε να δώσουμε μαχητική απάντηση στην βάρβαρη αντεργατική
πολιτική συμμετέχοντας στα συλλαλητήρια του Πανεργατικού Αγωνιστικού
Μετώπου στις 18 Δεκέμβρη ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού της
φοροληστείας και των πλειστηριασμών.

ΩΡΑ ΝΑ ΜΠΕΙ ΕΝΑ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ!
ΩΡΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ!
Μπροστά οι δικές μας ανάγκες!
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ στις 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ
Στην Αθήνα στις 6:30 μμ στην Ομόνοια!

Αγωνιστική Συσπείρωση Δικαστικών Υπαλλήλων

