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Εργαζόμενες- εργαζόμενοι,

Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ απευθύνουν αγωνιστικό προσκλητήριο προς όλους τους εργαζόμενους της χώρας 
και τους καλούν να πάρουν μαζικά μέρος στο ενωτικό, εργατικό συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στις 8 
Σεπτεμβρίου 2007. 

Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι που έχουν εξαντλήσει τα όρια ανοχής και αντοχής είναι 
αναγκασμένοι να διαδηλώσουν, να κινητοποιηθούν και να αντιδράσουν στην ασκούμενη επί χρόνια 
Νεοφιλελεύθερη πολιτική. 

Τα εργασιακά, οικονομικά και ασφαλιστικά μας προβλήματα, καθημερινά διογκώνονται και αυξάνονται, 
κάνοντας ολοένα και πιο δύσκολη την καθημερινή μας επιβίωση διευρύνοντας την φτώχεια και τον 
κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων συνεχίζονται και εντείνονται. Η δημόσια 
περιουσία εκποιείται, τα κοινωνικά αγαθά υποβαθμίζονται και εμπορευματικοποιούνται, με σοβαρές επιπτώσεις 
στο κοινωνικό σύνολο. Οι ΣΔΙΤ αποτελούν το νέο όχημα για την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα και την 
αύξηση των κερδών των ιδιωτών.

Η Δημόσια παιδεία και η Υγεία υποχρηματοδοτούνται και ασφυκτιούν από πολιτικές που τις απαξιώνουν 
και τις ιδιωτικοποιούν περαιτέρω πλήττοντας σοβαρά τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των απλών πολιτών 
και της κοινωνίας. 

Οι φορολογικές αδικίες κατά μισθωτών και συνταξιούχων έχουν αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα, ενώ την 
ίδια στιγμή χορηγούνται πρόσθετα προνόμια και φοροαπαλλαγές στους εργοδότες και στους οικονομικά 
ισχυρούς.

Η ακρίβεια και η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιμών μειώνουν δραματικά την αγοραστική μας δύναμη προς 
όφελος των κερδοσκόπων της αγοράς. 

Οι εισοδηματικές πολιτικές λιτότητας συνεχίζονται με αποτέλεσμα την παραπέρα μείωση του εισοδήματος 
εργαζομένων και συνταξιούχων.

Η μετανάστευση, το κλείσιμο επιχειρήσεων και οι απολύσεις είναι ο καθημερινός εφιάλτης των 
εργαζόμενων.

Η ανεργία, ειδικά των νέων και των γυναικών -που είναι υψηλότερη στην Ευρώπη- και μαζί με τις ελαστικές 
μορφές, την μερική και ανασφάλιστη εργασία, δημιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού ειδικά για τη 
νέα γενιά και οι οποίες έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. 

Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας βυθίζεται καθημερινά σε οικονομικά αδιέξοδα γιατί η ασκούμενη 
πολιτική και οι οφειλές του κράτους συσσωρεύουν νέα βάρη και ελλείμματα, κυρίως απ΄τα δομημένα ομόλογα, 
αλλά και από παλαιότερες εμπλοκές με το χρηματιστήριο και τα άτοκα αποθεματικά. 

Η κατάσταση των ταμείων καθώς και η παραπομπή της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δικαστήριο για τα όρια 
ηλικίας -για τα οποία υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες- αξιοποιούνται για να παρθούν και νέα 
μέτρα σε βάρος των ασφαλισμένων που για ευνόητους λόγους μεταφέρονται μετά τις εκλογές.

Οι λεγόμενες «μεταρρυθμίσεις» εξαντλούνται αποκλειστικά στην κατάργηση των εργασιακών, 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των Σ.Σ.Ε. των εργαζομένων, στο διαχωρισμό παλαιών και νέων, στην 
ανεμπόδιστη και ελεύθερη διαδικασία των απολύσεων διευρύνοντας το καθεστώς ζούγκλας που υπάρχει στην 
αγορά εργασίας. Η μονιμότητα στο δημόσιο και η πλήρης απασχόληση βρίσκονται στο στόχαστρο.

Οι συλλογικές συμβάσεις αμφισβητούνται και ανατρέπονται ενώ οι κινητοποιήσεις και οι διεκδικήσεις μας 
συχνά αντιμετωπίζονται, με αστυνομικά μέτρα καταστολής, βίας, και αυταρχισμού.

Τα δάση και το περιβάλλον καταστρέφονται από τις πολιτικές που ευνοούν τους καταπατητές και 
κερδοσκόπους της δημόσιας περιουσίας επιδεινώνοντας δραματικά την ποιότητα ζωής των πολιτών.

ΑΥΤΗ Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ ΑΛΛΟ!!!



ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

n Νέα ΕΓΣΣΕ που θα ικανοποιεί τα δίκαια αιτήματα και τις ανάγκες των εργαζομένων με 
πραγματικές αυξήσεις που θα καλύπτουν τον πληθωρισμό, την αύξηση της παραγωγικότητας και 
πρόσθετο ποσό για την σύγκλιση με τους μισθούς της Ευρωζώνης. 

n Νέο μισθολόγιο στο Δημόσιο για τη βελτίωση των αποδοχών εργαζομένων και συνταξιούχων.

n Επιστροφή όλων των χρημάτων σ΄όλα τα ταμεία που λεηλατήθηκαν απ΄τα δομημένα ομόλογα 
αλλά και από την απαξίωση των αποθεματικών τα προηγούμενα χρόνια (άτοκες καταθέσεις, 
χρηματιστήριο) και που οδήγησαν σε μείωση της οικονομικής τους βιωσιμότητας και προοπτικής.

n Ενίσχυση του Δημόσιου - Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος με αύξηση των πόρων 
για τα ασφαλιστικά ταμεία. Κατοχύρωση του θεσμού των βαρέων και ανθυγιεινών και επέκτασή 
του στο Δημόσιο. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών διατάξεων, προστασία και διεύρυνση των 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Κατάργηση της ανασφάλιστης της εργασίας.

n Πραγματική αντιμετώπιση των ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ και της ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Επίδομα ανεργίας στο 80% και 
αύξηση του χρόνου χορήγησής του. Απόκρουση της “ψευτοαπασχόλησης”.

n Ανάπτυξη που θα ενισχύει την απασχόληση, θα δημιουργεί νέες σταθερές θέσεις εργασίας και θα 
αντιμετωπίζει πραγματικά το πρόβλημα της ανεργίας. Απόκρουση της εκποίησης των ΔΕΚΟ.

n Απόρριψη των οδηγιών της “Πράσινης βίβλου” και της ελαστικοποίησης της εργασίας, 
Ενίσχυση της πλήρους και σταθερής εργασίας, καθιέρωση του 35ωρου χωρίς μείωση αποδοχών. 

n Ενίσχυση της δημόσιας υγείας, εκπαίδευσης και περιβάλλοντος. Όχι στην ιδιωτικοποίηση της 
Παιδείας και στην αναθεώρηση των άρθρων 16 και 24. Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% 
του Α.Ε.Π. 

n Τακτοποίηση όλων των ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ σύμφωνα με την πρόταση νόμου της Γ.Σ.Ε.Ε.- Α.Δ.Ε.Δ.Υ., 
αλλά και την προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού. Ενιαία μόνιμη σχέση εργασίας στο 
Δημόσιο, όχι στο διαχωρισμό παλαιών και νέων εργαζομένων. Όχι στην άρση της μονιμότητας, όχι 
στην αναθεώρηση των άρθρων 103 & 104 του Συντάγματος. 

n Προστασία και αναβάθμιση των δημοσίων υπηρεσιών. Λειτουργική ανεξαρτησία και αξιοκρατική 
στελέχωση της δημόσιας διοίκησης. Κατάργηση του νόμου για τις ΣΔΙΤ.

n Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και του πληθωρισμού που μειώνει δραματικά τα εισοδήματα των 
εργαζομένων και των συνταξιούχων, ενώ διευρύνει τα υπερκέρδη και τον πλούτο των μεσαζόντων και 
των κερδοσκόπων!

n Χορήγηση ΤΩΡΑ!! επιδόματος ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ για την ανακούφιση των χαμηλόμισθων και των 
χαμηλοσυνταξιούχων!!!

n Απόκρουση της άδικης φορολογικής πολιτικής, δίκαιο φορολογικό σύστημα, μείωση των 
συντελεστών Φ.Π.Α., αύξηση του αφορολόγητου, τιμαριθμική αναπροσαρμογή φορολογικής κλίμακας 
και κλιμακίων, αντιστροφή της σχέσης άμεσων – έμμεσων φόρων. 

n Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων (3385/05, 3429/05, 3377/06 και των 
προηγούμενων ετών), που αφαιρούν δικαιώματα από τους εργαζόμενους και τα χαρίζουν στους 
βιομηχάνους, στους τραπεζίτες, στους εφοπλιστές. Σεβασμός και προστασία του θεσμού των ΣΣΕ.

n Αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου για να εξασφαλισθεί ένα αξιοπρεπές και ανθρώπινο 
επίπεδο ευημερίας, δίκαιο για όλους τους πολίτες και όχι μόνο για τους έχοντες και κατέχοντες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ!



ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ Σ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΣΑΒΒΑΤΟ,  8  ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 2007  
6.00 μ.μ. – ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, νέοι και νέες, 

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ.

ΟΛΟΙ μαζί στον αγώνα και στο 
Συλλαλητήριο των συνδικάτων.


