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ΟΥΗ ΣΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ - ΚΑΡΜΑΝΗΟΛΑ 

 
18 ΓΔΚΔΜΒΡΖ ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΑ Δ ΟΛΖ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 
ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ – ΠΡΟΠΤΛΑΗΑ, 18:30 

  
Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ κε ηελ ςήθηζε ηνπ θξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ-Καξκαληφια γηα ην 2020 
ζπκπιεξψλεη θαη νινθιεξψλεη ηε ζθαγή ησλ εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ δηθαησκάησλ ησλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ησλ άιισλ ιατθψλ ζηξσκάησλ.  
 

ΓΔ ΘΑ ΔΠΗΣΡΔΦΟΤΜΔ ΣΖΝ ΦΑΓΖ ΣΧΝ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΧΝ ΜΑ 
 
Ο πξνυπνινγηζκφο πινπνηεί ηηο «κεηακλεκνληαθέο» δεζκεχζεηο ηεο πξνεγνχκελεο 
θπβέξλεζεο. Απνδέρεηαη ηελ εληζρπκέλε επνπηεία, ηα εληζρπκέλα πξσηνγελή πιενλάζκαηα, 
πνπ βγαίλνπλ απφ ην μεδνχκηζκα θαη ηελ αλειέεηε θνξνιφγεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ιανχ. 
Οδεγνχλ ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνλ ιαφ ζε κεγαιχηεξε θηψρεηα θαη εμαζιίσζε.   

 
Σηα δέθα ρξφληα θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο νη εξγαδφκελνη πιήξσζαλ μαλά θαη μαλά. Η 
πνιηηηθή ζηήξημεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, καο πήξε θαηαθηήζεηο θαη δηθαηψκαηα. Απηή ε 
πνιηηηθή κε βάζε ηνπο λφκνπο ησλ κλεκνλίσλ ζπλερίδεη λα εθαξκφδεηαη, ελψ παξάιιεια 
ζπλερίδνπλ θαη λέεο αληεξγαηηθέο αλαδηαξζξψζεηο. 
 

ΜΑΣΧΑΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΡΗΖ ΣΟΤ 
ΓΔ ΘΑ ΜΑΣΧΟΤΜΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΣΟΤ 

 
Ο θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο είλαη ν πξψηνο πνπ ζπληάζζεηαη ζε ζπλζήθεο αλάθακςεο κεηά απφ 
10 ρξφληα θξίζεο. Καη απηφο είλαη θνκκέλνο θαη ξακκέλνο απνθιεηζηηθά ζηελ ελίζρπζε ησλ 
αλαγθψλ ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ππεξεηεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, 
άξα βαζηά αληεξγαηηθφο θαη αληηιατθφο. Γηαηί ε ελίζρπζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ, ε ζηήξημε 
ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο πξνυπνζέηνπλ  πάκθζελε εξγαηηθή δχλακε. 
 

ΓΗΑ ΣΑ ΑΦΔΝΣΗΚΑ ΠΛΟΤΣΟ ΚΑΗ ΥΛΗΓΖ 
ΚΑΗ ΓΗΑ ΣΟΤ ΔΡΓΑΣΔ ΦΟΡΟΗ-ΑΝΔΡΓΗΑ-ΜΗΕΔΡΖ ΕΧΖ 

 
Γηα ηνπο εξγαδφκελνπο πξνβιέπεηαη λέα θαηαθξενχξγεζε εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ 
δηθαησκάησλ, αθνχ ε θπβέξλεζε ήδε έρεη θξνληίζεη γηα απηφ. Έρεη ζηξψζεη ην έδαθνο γηα ηελ 
νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ε κηζζνινγηθή πνιηηηθή θαη ν 
θαηψηεξνο κηζζφο ζπλερίδνπλ λα θαζνξίδνληαη απφ ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηηο ππνπξγηθέο 
απνθάζεηο.  
 

ΓΔΝ ΓΔΥΟΜΑΣΔ ΝΑ ΣΕΟΓΑΡΟΤΝ ΣΟΤ ΜΗΘΟΤ ΚΑΗ ΣΗ ΕΧΔ ΜΑ 
ΓΗΑ ΣΑ ΚΔΡΓΖ ΣΧΝ ΑΦΔΝΣΗΚΧΝ 

 
Τη πξνβιέπεη: 

 Μέζα απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ παγηψλνληαη θαη κεηψλνληαη νη παξνρέο γηα ηνπο 
αλέξγνπο, γηα ηελ Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Υγείαο, πνπ αθνξά νπζηαζηηθά ηελ πξφιεςε. 
Πξνβιέπνληαη πεξηθνπέο 4 εθαη. επξψ, φηαλ ήδε νη ειιείςεηο ζηα Κέληξα Υγείαο είλαη 
ηξαγηθέο, ελψ κε επηπιένλ 800 εθαη. επξψ θνξνινγία επηβαξχλνληαη ηα ιατθά ζηξψκαηα, 
πνπ ζεθψλνπλ ζρεδφλ ην 93% ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ.  
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 Παξάιιεια κείσζε ππάξρεη ζηηο ζπληαμηνδνηηθέο δαπάλεο θαζψο κεηψλεηαη θαηά 192 
εθαη. επξψ ην θνλδχιη γηα θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο ζην θφλην ηνπ λένπ 
αζθαιηζηηθνχ πνπ ζα ιεηηνπξγεί κε φξνπο αηνκηθήο επζχλεο θαη ξίζθνπ. 

 Επίζεο κεηψζεηο θαηά 173 εθαη. πξνβιέπνληαη αθφκα θαη γηα ηα επηδφκαηα ησλ 
αλαπήξσλ. 

 Σηνλ αληίπνδα νη πξφζζεηεο «αλαπηπμηαθέο» θνξνειαθξχλζεηο ζην θεθάιαην 
θαηαγξάθνληαη ζηα 616 εθαη. επξψ.  

 Η εηζθνξνειάθξπλζε απφ ηε κείσζε ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θηάλεη ηα 123 
εθαηνκκχξηα επξψ. 

 Η ζπλνιηθή «απινρεξηά» πξνο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο απφ θξαηηθά θαη 
επξσπατθά θνλδχιηα γηα ηε ζηήξημε ησλ επελδχζεσλ ηνπο, δίλεηαη κε επηπιένλ 6 δηζ. 
επξψ. 

Πξνβιέπεηαη κεηαμχ άιισλ: 

 Πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο επηρεηξήζεσλ απφ ην 28% ζε 24%. 
Επίζεο, κείσζε ηνπ θφξνπ επί ησλ κεξηζκάησλ ζηνπο κεηφρνπο ησλ επηρεηξήζεσλ ζην 
5% απφ 10%.  

 Γηα ηνπο ηξαπεδηθνχο νκίινπο πξνσζνχληαη απαιιαγέο ζηηο εηαηξίεο πνπ ζα αγνξάζνπλ 
ηα θφθθηλα δάλεηα θαη πνιιέο άιιεο θνξναπαιιαγέο.  

 
Απέλαληη ζ΄ φια απηά νη εξγαδφκελνη θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα δίλνπκε καδηθή, καρεηηθή 
απάληεζε δηεθδηθψληαο αηηήκαηα πνπ θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο. 
 

ΑΓΧΝΗΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΕΧΖ ΜΑ ΚΑΗ ΣΟ ΜΔΛΛΟΝ ΣΧΝ ΠΑΗΓΗΧΝ ΜΑ 
 
Καινχκε ηα εξγαηηθά - ιατθά ζηξψκαηα λα πάξνπλ κέξνο ζηα ζπιιαιεηήξηα ζηηο 18 Δεθέκβξε 
ζε φιε ηε ρψξα. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο λα πάξνπλ απνθάζεηο ζπκκεηνρήο. Να 
θηάζνπλ νη απνθάζεηο θαη νη αλαθνηλψζεηο ζηνπο θιάδνπο θαη ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Καινχκε 
ηνπο εξγαδφκελνπο, ηνπο ζπληαμηνχρνπο, ηε λενιαία λα ππθλψζνπλ ηα κπινθ ηνπ αγψλα, λα 
δπλακψζνπλ ηνπο αγψλεο απέλαληη ζηελ νινκέησπε επίζεζε πνπ δέρνληαη ζηα δηθαηψκαηα 
ηνπο, ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζηνπο κηζζνχο, ζην αζθαιηζηηθφ. 
 

ΔΥΟΤΜΔ ΣΖΝ ΓΤΝΑΜΖ ΝΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΓΗΟΤΜΔ 
 

 
18 ΓΔΚΔΜΒΡΖ ΓΗΝΟΤΜΔ ΑΠΑΝΣΖΖ 

 
 

ΣΖΝ ΑΘΖΝΑ ΣΑ ΠΡΟΠΤΛΑΗΑ ΣΗ 6.30 ΣΟ ΑΠΟΓΔΤΜΑ 
 


