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ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ 

ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ!

ΕργαζόMενες- ΕργαζόMενοι, Άνεργοι, Συνταξιούχοι,
Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ απευθύνουν αγωνιστικό προσκλητήριο προς όλους τους 

εργαζόµενους   και τους καλούν να πάρουν µαζικά µέρος στο ενωτικό, εργατικό 
συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης στις 6 Σεπτεµβρίου 2008. 

Η ακρίβεια και η ανεξέλεγκτη άνοδος των τιµών  καλπάζουν καθηµερινά µει-
ώνοντας   δραµατικά την αγοραστική µας δύναµη προς όφελος των µεγάλων 
επιχειρηµατιών.  

Η Κυβερνητική πολιτική στα τιµολόγια των ΔΕΚΟ τροφοδοτεί την ακρίβεια και 
τον πληθωρισµό δίνοντας άλλοθι στους επιχειρηµατίες για πολλαπλάσιες αυξή-
σεις και αισχροκέρδεια στην αγορά πραγµατοποιώντας έτσι ιστορικά κέρδη!. 

Οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια των εργαζοµένων συνεχώς υποβαθµίζονται  , οι 
δε αυξήσεις της εισοδηµατικής πολιτικής είναι  κάτω ακόµα και από τον επίσηµο 
πληθωρισµό.  

Η αποβιοµηχάνιση, το κλείσιµο επιχειρήσεων και οι απολύσεις, είναι το καθη-
µερινό τραγικό φαινόµενο που διατηρεί την ανεργία στα ύψη (µε τις γυναίκες και 
τους νέους να κατέχουν την πρώτη θέση).

Τα εργασιακά, οικονοµικά και ασφαλιστικά µας προβλήµατα, διογκώνονται 
διευρύνοντας την φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισµό και την εξαθλίωση των πο-
λιτών. Οι επιχειρηµατίες καθηµερινά αποθρασύνονται και ζητούν περισσότερα 
όπως την κατάργηση των ΣΣΕ και κάθε εργασιακού δικαιώµατος των εργαζοµέ-
νων.

Οι ιδιωτικοποιήσεις δηµοσίων υπηρεσιών και επιχειρήσεων συνεχίζονται και 
εντείνονται.

 Η δηµόσια περιουσία εκποιείται, τα κοινωνικά αγαθά υποβαθµίζονται και 
εµπορευµατικοποιούνται. Οι αλλεπάλληλες Συµπράξεις Δηµοσίου και Ιδιωτικού 
Τοµέα αποτελούν το νέο όχηµα για την υποβάθµιση του δηµόσιου τοµέα στερώ-
ντας έτσι από το κράτος την δυνατότητα παρέµβασης σε βασικά κοινωνικά αγαθά 
και υπηρεσίες. 

Η Δηµόσια παιδεία και Υγεία υποχρηµατοδοτούνται και αµφισβητούνται από 
πολιτικές που τις απαξιώνουν και τις ιδιωτικοποιούν περαιτέρω, µειώνοντας σο-
βαρά τις δυνατότητες των απλών πολιτών και της κοινωνίας σ΄αυτές τις βασικές 
υπηρεσίες κοινωνικού οφέλους .

Οι χρόνιες φορολογικές αδικίες κατά µισθωτών και συνταξιούχων διερύνο-
νται, ενώ την ίδια στιγµή χορηγούνται πρόσθετα προνόµια και φοροαπαλλαγές 
στους εργοδότες και στους οικονοµικά ισχυρούς. Ενώ το 2004 οι μισθωτοί κα-
τέβαλαν το 44% των συνολικών φόρων και οι εργοδότες το 43% αυτό το 2007 
έγινε 50,1% για τους μισθωτούς και 36,3% για τους εργοδότες!

Η ανεργία των νέων και των γυναικών καλπάζει ενώ οι ελαστικές µορφές, η 
µερική και ανασφάλιστη εργασία, δηµιουργούν συνθήκες κοινωνικού αποκλεισµού 
που εκτός των άλλων έχουν σοβαρές επιπτώσεις στα ασφαλιστικά ταµεία. 

Η ψήφιση του Αντιασφαλιστικού Ν 3655/08 όχι µόνο δεν έλυσε κανένα απ΄τα 
δοµικά προβλήµατα και κυρίως την βιωσιµότητα του συστήµατος απεναντίας 
υποβάθµισε επιπλέον τα ασφαλιστικά δικαιώµατα µε πρόσθετα χρόνια και µειώ-
σεις των συντάξεων.
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Οι λεγόµενες «µεταρρυθµίσεις» επιβάλουν την κατάργηση των εργασιακών, 
οικονοµικών, ασφαλιστικών δικαιωµάτων, το διαχωρισµό παλαιών και νέων εργα-
ζοµένων. Η µονιµότητα στο δηµόσιο και η πλήρης απασχόληση βρίσκονται στο 
στόχαστρο ανατροπών.

Οι συλλογικές συµβάσεις αµφισβητούνται, ανατρέπονται και καταργούνται µε 
κραυγαλέα περίπτωση την ψήφιση του Ν. 3691/08 για τις ΔΕΚΟ ενώ οι κινητοποι-
ήσεις και οι διεκδικήσεις µας συχνά αντιµετωπίζονται µε αστυνοµικά µέτρα και 
δικαστικές απαγορεύσεις. Ενώ συνεχίζεται η πρακτική να κυρήσσονται οι απεργι-
ακές κινητοποιήσεις παράνοµες και καταχρηστικές .    

Ο νεοφιλελευθερισµός σε παγκόσµιο ευρωπαϊκό και εγχώριο επίπεδο, αδυ-
νατεί να δώσει λύσεις στα προβλήµατα της κοινωνίας, διευρύνει τις αποκλίσεις 
φτωχών – πλουσίων, εξαθλιώνει τους πολλούς, ενισχύει τους λίγους και ισχυ-
ρούς κατεδαφίζει το κράτος πρόνοιας και αλληλεγγύης.

Στη συσσώρευση όλων αυτών των προβληµάτων µια και µόνη πρέπει να είναι 
η απάντηση των εργαζοµένων : ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ  ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟ-
ΠΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ!

ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

	 	Ουσιαστικές αυξήσεις µισθών, ηµεροµισθίων, συντάξεων, τερµατισµό της 
πολιτικής λιτότητας.

	 	Έκτακτη εισοδηµατική ενίσχυση 1000 ευρώ σε όλους όσους έχουν εισόδη-
µα κάτω από το αφορολόγητο όριο  για να αντιµετωπισθούν οι δραµατικές 
επιπτώσεις της ακρίβειας και του πληθωρισµού. 

	 	Χορήγηση διορθωτικού ποσού για τους Δηµοσίους υπαλλήλους και άµεση 
εφαρµογή του νέου Μισθολογίου µε κατώτατο βασικό µισθό 1300€.

	 	 Μείωση και πάγωµα των τιµολογίων των ΔΕΚΟ, αυστηρά και αποτελεσµα-
τικά µέτρα για  τον έλεγχο της ακρίβειας, του πληθωρισµού και της αι-
σχροκέρδειας προϊόντων, υπηρεσιών και καυσίµων.

	 	Διατίµηση βασικών καταναλωτικών προϊόντων και αγαθών µε καθορισµό 
ανώτατων τιµών.

	 	Μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης και στα 
φάρµακα. 

		 	Χορήγηση ΤΩΡΑ!! επιδόµατος ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 800 ευρώ για την ανακούφιση 
των χαµηλόµισθων, των χαµηλοσυνταξιούχων, των ανέργων.

	 	Μείωση των τραπεζικών επιτοκίων και των τοκογλυφικών επιβαρύνσεων 
των δανείων.

	 	Κατάργηση του αντιασφαλιστικού Ν 3655/08 και όλων των αντιασφαλιστι-
κών διατάξεων προηγούµενων νόµων.

	 	Επιστροφή όλων των χρηµάτων σ΄όλα τα ταµεία που λεηλατήθηκαν απ΄τα 
δοµηµένα οµόλογα αλλά και από την απαξίωση των αποθεµατικών διαχρο-
νικά .

		 	Ενίσχυση του Δηµόσιου - Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήµατος µε αύξηση 
των πόρων για τα ασφαλιστικά ταµεία. Διασφάλιση του θεσµού των βα-
ρέων και ανθυγιεινών και επέκτασή του στο Δηµόσιο. Καταπολέµηση της 
ανασφάλιστης εργασίας, ενίσχυση και υποστήριξη του ΙΚΑ.
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ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/9 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΩΡΑ 6ΜΜ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ

	 	Πραγµατική αντιµετώπιση των ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ και της ΑΝΕΡΓΙΑΣ. Επίδοµα 
ανεργίας στο 80% και αύξηση του χρόνου χορήγησής του. Ανάπτυξη που 
θα ενισχύει την απασχόληση. Απόκρουση της εκποίησης των ΔΕΚΟ και των 
δραστηριοτήτων του Δηµοσίου (ΟΑ - ΟΣΕ – Λιµάνια, Αεροδρόµια κλπ).

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

	 	Ενίσχυση της δηµόσιας υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας. Όχι στην ιδιω-
τικοποίηση των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. Αύξηση των δαπανών 
για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π. 

	 	Μονιµοποίηση όλων των Συµβασιούχων που καλύπτουν πάγιες ανάγκες, 
τερµατισµό της οµηρίας των νέων,  κατάργηση της µερικής και ανασφάλι-
στης εργασίας καθώς και της ψευτοαπασχόλησης, προσλήψεις αποκλει-
στικά µέσω ΑΣΕΠ. 

	 	Ουσιαστικά και δραστικά µέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλει-
ας των εργαζοµένων, ίδρυση και λειτουργία φορέα επαγγελµατικού κινδύ-
νου.

	 	Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής.

	 	Προστασία και αναβάθµιση των δηµοσίων υπηρεσιών. Λειτουργική ανε-
ξαρτησία και αξιοκρατική στελέχωση της δηµόσιας διοίκησης. 

	 	Ανατροπή της άδικης φορολογικής πολιτικής, δίκαιο φορολογικό σύστηµα, 
αύξηση του αφορολόγητου, τιµαριθµική αναπροσαρµογή φορολογικής 
κλίµακας και κλιµακίων, αντιστροφή της σχέσης άµεσων – έµµεσων φό-
ρων. Αύξηση φορολογίας στο κεφάλαιο, στα µεγάλα εισοδήµατα και στις 
offshore εταιρείες που αποτελούν το «προπύργιο» της φοροδιοφυγής και 
φοροκλοπής. 

	 	Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόµων, ισχυροποίηση του θεσµού των 
ΣΣΕ και των Συνδικαλιστικών δικαιωµάτων.

		 	Αναδιανοµή του παραγόµενου πλούτου ώστε να εξασφαλισθεί ένα αξιο-
πρεπές και ανθρώπινο επίπεδο ευηµερίας, δίκαιο για όλους τους πολίτες 
και όχι µόνο για τους έχοντες και κατέχοντες.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ ΦΙΛΕΡΓΑΤΙΚΕΣ!


