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ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 
ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ 

ΠΑΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019  

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΩΡΑ 6.30 μ.μ.  

Συνάδελφοι,  
Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον νέο προϋπολογισμό υλοποιεί τις «μεταμνημονιακές» 

δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
κεφαλαίου, με νέες φοροελαφρύνσεις για τους επιχειρηματικούς και 
κατασκευαστικούς ομίλους, αποτελεί το βασικό άξονα για τον κρατικό 
προϋπολογισμό του 2020.  

Ταυτόχρονα, παρότι ο ρυθμός ανάκαμψης εκτιμάται στο 2,8%, προβλέπονται 
ψίχουλα για τη λαϊκή οικογένεια, μέσω επιδομάτων, τα οποία βέβαια 
αντισταθμίζονται με μια σειρά «ισοδύναμα» μέτρα, προκειμένου να πιαστούν τα 
πλεονάσματα.  

Τη φετινή χρονιά το «πλεόνασμα» φτάνει τα 7 δις ευρώ, ξεπερνώντας κατά 436 
εκατομμύρια τον στόχο, ενώ για το 2020 προβλέπονται επιπλέον 164 εκατομμύρια 
ευρώ. Εξάλλου για το 2019 το σύνολο των φόρων (άμεση και έμμεση φορολογία) 
έφτασε τα 51,1 δις ευρώ και από αυτά μόλις τα 4,42 δις εμφανίζονται στον «φόρο 
εισοδήματος από νομικά πρόσωπα», δηλαδή από κάθε είδους επιχειρήσεις. 

Είναι ξεκάθαρο πως και για τον νέο προϋπολογισμό αυτοί που θα πληρώσουν 
είναι οι εργαζόμενοι και τα φτωχά λαϊκά στρώματα συνολικότερα. Αφού 
πληρώσαμε την κρίση τους, μας ζητάνε σήμερα να βάλουμε πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη και να πληρώσουμε και την ανάπτυξή τους. Η ζωή μας δεν βελτιώθηκε επειδή 
η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να παρουσιάσει, όπως κι η προηγούμενη, τον 
κρατικό προϋπολογισμό ως «θετικό για όλους». 

Οι άθλιες συνθήκες στους χώρους δουλειάς παραμένουν, με μεροκάματα πείνας, 
ξεχειλωμένα ωράρια, χωρίς ΣΣΕ και ταυτόχρονα ετοιμάζεται νέο χτύπημα στην 
κοινωνική ασφάλιση, ενώ για τους κατασκευαστικούς ομίλους και τους 
μεγαλοεργολάβους τα κέρδη συνεχώς αυξάνονται. 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ – ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ 
Ο δικός μας δρόμος είναι ο δρόμος του οργανωμένου αγώνα, της πάλης και 

διεκδίκησης, για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον για μας και τις οικογένειές μας. 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΝΕΟ ΚΡΑΤΙΚΟ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019  

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ΩΡΑ 6.30 μ.μ.  
ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 5.45 μ.μ. ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΑΝΙΓΓΟΣ 
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