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ΠΕΜΠΤΗ, 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ
Οι εργαζόμενοι του ΚΑΠΕ, συμμετέχουμε στη Γενική Απεργία της 8ης Δεκεμβρίου
ενάντια στις ανελέητες μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας, που τα τελευταία επτά
χρόνια εφαρμόζονται με στόχο την εξαθλίωση του λαού, με την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ
να προχωρά σε άλλον έναν επώδυνο για τους πολίτες προϋπολογισμό λιτότητας για το
2017.
Δεν υπάρχει, πλέον, κανένας εργαζόμενος που να έχει ακόμα αυταπάτες για τους
λεγόμενους «θεσμούς», δηλαδή ΕΕ –ΕΚΤ –ΔΝΤ. Είναι αδίστακτοι και επιχειρούν να
εκμηδενίσουν τα όποια εργατικά δικαιώματα έχουν απομείνει, την όποια δυνατότητα
επιβίωσης του λαού μας.
Αποδείχτηκε, πολύ γρήγορα, ότι δεν μπορούν να βρεθούν λύσεις ακολουθώντας τη λογική
«ούτε σύγκρουση ούτε υποταγή», ή του «έντιμου συμβιβασμού».
Οι εργαζόμενοι έχουν καταδικάσει την πολιτική των μνημονίων. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν
να πάρουν πίσω τα δικαιώματά τους. Οι εργαζόμενοι είναι αντίθετοι σε κάθε νέο αντιλαϊκό
μέτρο, είναι αντίθετοι στο νέο μνημόνιο με όποιο περιτύλιγμα και όνομα έρθει.
Οι εργαζόμενοι του ΚΑΠΕ είδαν τις τεράστιες μισθολογικές τους απώλειες να ξεπερνούν
το 40% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμα και το 60% και δέχτηκαν
ανελέητη επίθεση, με περικοπές 13ου & 14ου μισθού, είδαν συναδέλφους τους να
αποχωρούν και άλλους να βρίσκονται όμηροι μέσω συμβάσεων έργου. Ζουν καθημερινά
όλες τις επιπτώσεις της εφαρμογής των μνημονιακών νόμων που πλέον διέπουν το ΚΑΠΕ
με αποκλειστική ευθύνη της σημερινής Διοίκησης του Κέντρου, η οποία όχι μόνο δεν
διαμαρτύρεται, έστω και προσχηματικά, δείχνει μάλλον να επιχαίρει και να θεωρεί
επιτυχία την ορθή εφαρμογή τους. Πρόσφατο επίτευγμά της η ένταξή μας στην Ενιαία
Αρχή Πληρωμής, σε πλήρη αντίθεση με την απαίτηση των εργαζομένων να ενεργήσει για
την απένταξη του ΚΑΠΕ από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ.
Συνάδελφοι
Θεωρούμε ότι η απεργία από δικαίωμα, πλέον, έχει καταστεί ελάχιστη υποχρέωση και γι
αυτό η συμμετοχή μας ας είναι καθολική.
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