Τσουνάμι απεργιών μετά το Πάσχα

Με το ασφαλιστικό – φορολογικό νομοσχέδιο να έχει εισαχθεί στη Βουλή και να έχει
υπερψηφιστεί από τις αρμόδιες επιτροπές του Κοινοβουλίου, ενόψει της συζήτησής του
στην Ολομέλεια, το σύνολο σχεδόν της ελληνικής κοινωνίας ετοιμάζεται να κατέβει σε
απεργιακές κινητοποιήσεις, ποικίλων μορφών και διάρκειας.

Κοινό αίτημα όλων των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέων, από την πρώτη στιγμή
που είδαν το φως της δημοσιότητας ορισμένες από τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, είναι η
μη ψήφισή του από τη Βουλή και η συνολική απόσυρσή του. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί τους
προηγούμενους μήνες σειρά κινητοποιήσεων, με αποκορύφωμα τη γενική απεργία της 4ης
Φεβρουαρίου, την πολύμηνη αποχή των δικηγόρων από τα καθήκοντά τους και την
παρουσία αγροτών από ολόκληρη τη χώρα σε αγωνιστικά μπλόκα για 40 μέρες.

Αίσθηση προκάλεσαν τις προηγούμενες μέρες και οι απεργιακές κινητοποιήσεις των
δημοσιογράφων.

ΘΑ ΠΑΡΑΛΥΣΕΙ Η ΧΩΡΑ ΣΤΗ 48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Συνδικάτα, ομοσπονδίες και οργανώσεις προετοιμάζουν ήδη τη 48ωρη γενική απεργία που
έχουν εξαγγείλει ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, τις μέρες που το νομοσχέδιο θα συζητείται στην
Ολομέλεια του Κοινοβουλίου. Οι ακριβείς ημερομηνίες της κινητοποίησης αυτής μένει να
καθοριστούν, αν και το νομοσχέδιο φαίνεται ότι θα συζητηθεί στη Βουλή αμέσως μετά την
Κυριακή του Θωμά.

Πάντως, το σύνολο των συνδικαλιστικών φορέων κάθε κλάδου εργαζομένων έχουν ήδη
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ανακοινώσει τη συμμετοχή τους στη συγκεκριμένη διήμερη κινητοποίηση. Οι επιστημονικοί
φορείς –γιατροί, δικηγόροι, πολιτικοί μηχανικοί κλπ – η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, η
ΠΟΕ – ΟΤΑ…

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, την πρώτη μέρα της 48ωρης απεργίας θα γίνουν
συγκεντρώσεις και πορείες διαμαρτυρίας σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας και τη
δεύτερη μέρα θα ναυλωθούν λεωφορεία για τη μετάβαση απεργών στην Αθήνα όπου θα
πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος, έξω από τη Βουλή η οποία και
θα περικυκλωθεί από τους συγκεντρωμένους.

Εκεί ανακοίνωσαν ήδη ότι θα μεταβούν και αγρότες από την Πανελλαδική Επιτροπή των
Μπλόκων.

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις ξεκινούν πάντως από σήμερα Μεγάλο Σάββατο, καθώς οι
εργαζόμενοι στον ΟΣΕ και τον Προαστιακό απεργούν από τις 6 το απόγευμα μέχρι και τις
10 το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας.

Κινητοποιήσεις την εβδομάδα της Διακαινησίμου έχει προαναγγείλει και η ΠΟΕ – ΟΤΑ,
ενόψει της 48ωρης απεργίας, με καταλήψεις σε όλους τους δήμους της χώρας την Πέμπτη
5 Μαΐου. Εκείνη τη μέρα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στις 11.30 το
πρωί έξω από το Δημαρχιακό Μέγαρο της Λάρισας.

Την αποχή τους συνεχίζουν εν τω μεταξύ και μετά το Πάσχα, από τα δικαστήρια οι
δικηγόροι, οι λογιστές που δεν αποστέλλουν τις φορολογικές δηλώσεις, οι μηχανικοί που
έχουν αναστείλει κάθε δραστηριότητα του ηλεκτρονικού συστήματος του ΤΕΕ, οι
συμβολαιογράφοι που δεν υπογράφουν καμία πράξη και δεν διενεργούν κανέναν
πλειστηριασμό.

ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Σε αγωνιστική ετοιμότητα παραμένουν και οι δημοσιογράφοι της χώρας, μετά την
πετυχημένη απεργία των προηγούμενων ημερών. Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΣΥ, «βαρύτατο
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πλήγμα για όλους τους εργαζόμενους στα ΜΜΕ θα επιφέρει τυχόν ψήφιση του αντιασφαλιστικού νομοσχεδίου, μέσω του οποίου διαλύονται τα ασφαλιστικά τους ταμεία
(ΕΤΑΠ ΜΜΕ, ΕΔΟΕΑΠ και ΤΕΑΣ), τα οποία δεν χρηματοδοτούνται από το δημόσιο. Οι
εργαζόμενοι στην Ενημέρωση, που ήδη πλήττονται από υψηλό ποσοστό ανεργίας
(υπερβαίνει το 45%) αντιδρούν στην ένταξη του βιώσιμου ΕΤΑΠ ΜΜΕ (κύρια σύνταξη) σε
έναν εν τη γενέσει του ελλειμματικό ΕΦΚΑ».

Η ΠΟΕΣΥ ζητά:

-Τη διατήρηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ ως ανεξάρτητου, ενιαίου και αυτοτελούς Ταμείου στα ΜΜΕ,
με ένταξη στην ασφάλισή του όλων των κατηγοριών εργαζομένων στα Μέσα Ενημέρωσης.

-Τη διασφάλιση του αγγελιοσήμου, με επέκτασή του στα διαδικτυακά ΜΜΕ, ως πόρου
χρηματοδότησης των Ταμείων μας κύριας και επικουρικής ασφάλισης.

Πηγή: eleftheria.gr
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