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ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ 

ΣΤΗΝ 3ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (12:15-15:15) 

ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΓΣΕΕ (12:30 στην Πλ. Κλαυθμώνος) 

Οι συνάδελφοι της περιφέρειας καλούνται να συμμετάσχουν στα 

συλλαλητήρια που οργανώνουν τα κατά τόπους Εργατικά Κέντρα 

(ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΙΣ 11:30) 

 
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

ΤΗΣ  ΤΡΟΪΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  

ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 Συνάδελφοι,  

Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο διευρύνονται προκλητικά για μια 
ακόμη φορά οι φορολογικές αδικίες κατά μισθωτών και συνταξιούχων που 
επιβαρύνονται επιπλέον από την αλλαγή των φορολογικών κλιμάκων, από την 
κατάργηση του αφορολόγητου των τέκνων και από την κατάργηση των 
αφορολόγητων εκπτώσεων από τις δαπάνες. 

Οι νέες φορολογικές κλίμακες πλήττουν ιδίως τους μισθωτούς  και 
τους συνταξιούχους δεν αντιμετωπίζουν την φοροδιαφυγή ενώ  διατηρούν την 
φοροαποφυγή. Τα προτεινόμενα μέτρα περιορίζονται και πάλι στην εισπρακτική 
λογική. Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι θα συνεχίσουν να πληρώνουν, 
ενώ οι οικονομικά ισχυροί και οι μόνιμα φοροδιαφεύγοντες θα 
εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν προκλητική ασυλία. 

Επιπλέον, οι απολύσεις και οι διαθεσιμότητες αυξάνουν την ανεργία και 
επιβαρύνουν όλο και περισσότερο τον κοινωνικό ιστό. Σε όσες θέσεις εργασίας 
απομένουν επιχειρείται η ισοπέδωση βασικών και θεμελιακών εργασιακών 
δικαιωμάτων. 



  
 

Συνάδελφοι, 

Οι πολιτικές λιτότητας και εκποίησης του Δημόσιου πλούτου  βυθίζουν την 
οικονομία και την κοινωνία όλο και πιο βαθιά στο φαύλο κύκλο της ύφεσης 
δημιουργώντας ένα ασφυκτικό πλαίσιο για τους εργαζόμενους.  

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής εντάσσεται και το σχέδιο 
ξεπουλήματος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, μιας Τράπεζας λαϊκών 
αποταμιεύσεων με ιδιαίτερη σημασία για το παρόν και το μέλλον του 
Τραπεζικού Συστήματος και της οικονομίας. Γι’ αυτό και στηρίζουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις το δίκαιο αγώνα των εργαζόμενων συναδέλφων 
μας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, που απεργούν τη Δευτέρα 17 
Δεκεμβρίου, απαιτώντας την ανακεφαλαιοποίησή του και τη συνέχιση της 
λειτουργίας του. Θα βρεθούμε δίπλα τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
που πραγματοποιούν την ίδια μέρα στη 1 το μεσημέρι έξω από το 
κεντρικό κτίριο του Τ.Τ. (Πεσμαζόγλου και Σταδίου). 

Συνάδελφοι, 

Είναι υπόθεση και ευθύνη όλων μας να αντισταθούμε σε αυτές τις πολιτικές! 

Γι’ αυτό, ο ΣΥΕΤΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν 
δυναμικά στις 19 Δεκεμβρίου στην 3ωρη στάση εργασίας και στο 
συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ. 

Γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ακυρώσουμε τις πολιτικές της κοινωνικής 
εξαθλίωσης και των αδιεξόδων, που εφαρμόζουν σε βάρος του λαού μας 
η Τρόικα και η Κυβέρνηση. 

Γιατί ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να επιβάλλουμε την εφαρμογή πολιτικών 
ουσιαστικής ανάπτυξης προς όφελος όλης της κοινωνίας!  

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  
  

Γιώργος Γιαννακόπουλος Μάκης Κατσίκας 

 


