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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συλλαλητήριο την Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 

ώρα 7:00μμ στο Σύνταγμα 

 

Η κυβέρνηση θα φέρει στις επόμενες μέρες για ψήφιση στη Βουλή, με τη 

γνωστή της πρακτική του κατεπείγοντος, το νέο νομοσχέδιο με δεκάδες 

αντιλαϊκά μέτρα της τέταρτης αξιολόγησης, που συμφώνησε με την Τρόικα, 

τα οποία συνεπάγονται νέα δυσβάστακτα μέτρα για τους εργαζόμενους, τους 

συνταξιούχους, τους μικροεπαγγελματίες, τους επιστήμονες και τελικά για 

ολόκληρη την ελληνική κοινωνία. 

Μεταξύ των προαπαιτούμενων υπάρχει η επαναβεβαίωση του 

τσεκουρώματος των συντάξεων από 01/01/19 και της μείωσης του 

αφορολόγητου από 01/01/2020. 

Ταυτόχρονα υπάρχουν δεσμεύσεις για πρωτογενή πλεονάσματα που 

ξεκινούν από 3,56% του ΑΕΠ το 2018 και φτάνουν στο 5,19% το 2022 δηλαδή 

10,8 δις ευρώ!!! 

Πρόκειται για «ματωμένα» πλεονάσματα που προέρχονται από την 

πρωτοφανή μείωση των μισθών και των συντάξεων, τη μείωση του 

αφορολόγητου, την αύξηση του ΕΝΦΙΑ και τη φοροληστεία. 

Μπροστά σε αυτή την κατάσταση η Εκτελεστική Επιτροπή της 

Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισε να διοργανώσει  την  Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018, ώρα 

19:00 συλλαλητήριο στη Βουλή για να αποτρέψει την ψήφιση των νέων 

αντιλαϊκών μέτρων του 5ου μνημονίου. 
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Διεκδικούμε: 

✓ Κατάργηση όλων των αντιλαϊκών μέτρων και των τριών μνημονίων. 

✓ Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμο Κατρούγκαλου για τις συντάξεις. 

✓ Μισθούς και συντάξεις αξιοπρέπειας. 

✓ Όχι στη φοροληστεία – Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. 

✓ Συλλογικές συμβάσεις εργασίας με κατώτατο μισθό τα 751 ευρώ. 

✓ Κατάργηση της τροπολογίας Γεροβασίλη για την αξιολόγηση 

✓ Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ιδιαίτερα στους τομείς της 

Παιδείας, Υγείας, Πρόνοιας και Αυτοδιοίκησης. 

✓ Όχι στους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. 

✓ Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων οργανισμών, κοινωνικών 

υπηρεσιών και στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών της 

Παιδείας, της Υγείας, της Πρόνοιας, του ρεύματος, του νερού και των 

Μεταφορών. 

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 


