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Αρκετά έως εδώ!!
«Αγώνας για τα δικαιώματά μας»

Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι, Άνεργοι, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δώσουμε δυναμική – αγωνιστική απάντηση: 

 Στον Προϋπολογισμό της ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ και των ανισοτήτων

 Στην παρατεταμένη σκληρή λιτότητα για τους μισθωτούς και τους ανθρώπους του μόχθου, για τους οποίους 
η οικονομία δεν έχει «αντοχές», ενώ για κάποιους άλλους έχει και παραέχει και είναι γενναιόδωρη!!

 Στην αύξηση των φορολογικών βαρών για τους μισθωτούς, που μειώνουν ακόμα περισσότερο τα πενιχρά 
εισοδήματά μας, αφαιρώντας 1 ΔΙΣ € επιπλέον φόρους από το εισόδημα μας!!

 Στην καλπάζουσα και ανεξέλεγκτη επί χρόνια ακρίβεια και στα παιχνίδια των κερδοσκόπων που μέσα 
σε ένα χρόνο αύξησαν τουλάχιστον κατά 20% όλα τα είδη λαϊκής κατανάλωσης, εξανεμίζοντας την 
αγοραστική μας δύναμη.

 Στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις, για τους συμβασιούχους, τους συνταξιούχους, τους άνεργους, 
για δουλειά, και ικανοποιητικά επιδόματα ανεργίας, για 
αξιοπρεπή διαβίωση.

 Στην απόκρουση των ιδιωτικοποιήσεων που 
εξαπλώνονται ραγδαία ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς 
(παιδεία, υγεία, κ.λ.π.).

 Στην περικοπή των δαπανών για την ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΥΓΕΙΑ, 
την ΠΡΟΝΟΙΑ, που εμφανίζει μια πολιτεία με τεράστιο 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ.

 Στις επιθέσεις στο ασφαλιστικό σύστημα που 
διαμορφώνουν σκηνικό για μεγάλες αλλαγές σε βάρος 
των ασφαλισμένων στη κύρια και επικουρική σύνταξη 
ενώ παράλληλα υπονομεύουν την βιωσιμότητα και την 
προοπτική του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης με 
τις παρεμβάσεις και αρνητικές ρυθμίσεις χρεών για 
το ΙΚΑ.

  Στην αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων 
που παίρνουν την μορφή χιονοστιβάδας.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

     24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
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ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και 

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ στον άδικο 

αντεργατικό και ΤΑΞΙΚΟ 

Προϋπολογισμό γιατί 

πλήττει τους ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ 

και τους ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ενώ 

ΕΥΝΟΕΙ τους ΙΣΧΥΡΟΥΣ και 

τους ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ.
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι απαιτήσεις και οι διεκδικήσεις μας είναι απολύτως αναγκαίες, δίκαιες και ρεαλιστικές. 
Συνοψίζονται στα εξής:

 Πραγματικές αυξήσεις μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων που να εξασφαλίζουν ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης για όλους.

 Κατώτατη σύνταξη στα 20 ημερομίσθια του βασικού μισθού του ανειδίκευτου εργάτη.

 Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του βασικού μισθού του ανειδίκευτου Εργάτη και 
διεύρυνση του χρόνου χορήγησής του.

 Επίδομα θέρμανσης για τους χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, ανάλογα με τις 
γεωγραφικές ιδιαιτερότητες και την οικογενειακή κατάσταση.

 Χορήγηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών για τους εργαζόμενους και σπουδαστές και ειδικότερα 
στους χρόνους μετάβασης και επιστροφής από τη δουλειά.

 Πάταξη της Ακρίβειας και της Αισχροκέρδειας στην Αγορά.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
ΜΙΣΘΟΥΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ με τους μισθούς της  Ε. E.

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!!
Να σταματήσει η φορολογική αφαίμαξη μισθωτών και συνταξιούχων και να εφαρμοστεί 
φορολογική δικαιοσύνη, να πληρώσουν φόρους οι έχοντες και κατέχοντες.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
 Δίκαιη φορολογική πολιτική, που δεν θα επιβαρύνει μονόπλευρα και άδικα τους εργαζόμενους 

– μισθωτούς.

 Τιμαριθμοποίηση φορολογικής κλίμακας και φορολογικών συντελεστών για να σταματήσει η 
ασύδοτη φορολογική αφαίμαξη.

 Αύξηση του αφορολόγητου ποσού στα 15.000 € και έκπτωση από το φόρο όλων των 
οικογενειακών δαπανών.

 Ανατροπή της σχέσης άμεσων – έμμεσων φόρων που διευρύνουν ακόμα περισσότερο και 
προκλητικά τις φορολογικές αδικίες.

 Να καταργηθούν ΑΜΕΣΑ όλες οι φορολογικές απαλλαγές και μειώσεις των διανεμομένων κερδών 
των επιχειρήσεων και των εισοδημάτων των χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων.

 Ισονομία και ισοπολιτεία με τη φορολόγηση ΟΛΩΝ των νομικών προσώπων και φορέων, που με τα 
περιουσιακά τους στοιχεία αποκομίζουν τεράστια κέρδη.

 Επιτέλους! Να μπει φραγμός και να παταχθεί η παραοικονομία και η φοροδιαφυγή.

ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ!!

ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΑ, ΓΙ΄ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΦΟΡΟΛΟΓΗΘΟΥΝ ΔΡΑΣΤΙΚΑ.



ΑΠΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΣΗ

Οι βιομήχανοι, παρά τα προνόμια 
και τα υπερκέρδη, συνεχώς 

απαιτούν περισσότερα, τα θέλουν 
ΟΛΑ.

Πήραν πολλά, θέλουν 
περισσότερα!!!

Κλείνουν επιχειρήσεις, απολύουν 
εργαζόμενους, θέλουν 

«ελαστικότητα» στις εργασιακές 
σχέσεις, ενοχλούνται από 

την ύπαρξη και τη δράση του 
συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ανεργία των νέων και των 
γυναικών στη χώρα μας 

συνεχίζει να είναι η υψηλότερη 
στην Ε.Ένωση με τραγικές 
συνέπειες στην κοινωνική 

συνοχή και ευημερία των 
πολιτών.

Το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων μειώνεται ακόμα 

περισσότερο, με άμεσο 
κίνδυνο απώλειας 1,8 ΔΙΣ € 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
και με τραγικές συνέπειες για 

την ανάπτυξη της χώρας, την 
αύξηση της απασχόλησης, τη 

μείωση της ανεργίας.

Το Κράτος εκχωρεί – δωρίζει 
στους ιδιώτες τις κερδοφόρες 

δραστηριότητες της χώρας, 
υποβαθμίζει την ισόρροπη-

περιφερειακή ανάπτυξη, 
ενισχύει την ανεργία! Αυτή η 
επιλογή είναι καταστροφική 

για τη χώρα.

ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΣ Ν.3429/05
ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΟ

Η κατάργηση των ΣΣΕ, οι ανατροπές των Εσωτερικών Κανονισμών 
Προσωπικού δεν αποτελούν μεταρρύθμιση, αλλά απορύθμιση της 
οικονομικής και πολιτικής πορείας της χώρας.

 Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τον Ν3429/05 και αντιδρούμε στην απόφαση 
της Κυβέρνησης για την κατάργηση των ΣΣΕ στα ΗΛΠΑΠ και του Εσωτερικού 
Κανονισμού Προσωπικού ΟΤΕ, σαν αρχή γενίκευσης για όλες τις ΔΕΚΟ.

 Η εμμονή στην εφαρμογή αυτού του Νόμου αποτελεί ΠΡΟΚΛΗΣΗ για το σύνολο 
των εργαζόμενων γιατί επιχειρεί να καταργήσει το συνταγματικά κατοχυρωμένο 
δικαίωμα των ελεύθερων διαπραγματεύσεων και των Σ.Σ.Εργασίας, ώστε να 
καταργηθούν τα συνδικάτα, που ενοχλούν και διεκδικούν!!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 
Ακύρωση και Κατάργηση των αντεργατικών Νόμων  Ν 3429/05 
και Ν 3385/05

 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 
ΤΟΜΕΑ   

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και αντιδρούμε στην ιδιωτικοποίηση των ΔΕΚΟ, του 
ΟΤΕ, του ΟΛΠ, ΟΛΘ, της Ολ.Αεροπορίας, των Τραπεζών, της Β.Φ.Λιπασμάτων κ.λ.π. 

Είμαστε ριζικά αντίθετοι στο ξεπούλημα των δημόσιων επιχειρήσεων 
στρατηγικής σημασίας που θα έχει ολέθριες επιπτώσεις στην εθνική 
οικονομία και στα συμφέροντα της κοινωνίας. Οι νεοφιλελεύθερες 
ιδεοληψίες οδηγούν τις ΔΕΚΟ στην ανεξέλεγκτη μονοπωλιακή τιμολογιακή 
πολιτική των ιδιωτών, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Σε καμιά περίπτωση δεν συνιστά μεταρρύθμιση 

 η εκποίηση των επιχειρήσεων του δημόσιου συμφέροντος στους ιδιώτες και στις 
πολυεθνικές, 

 οι απολύσεις των εργαζόμενων και η διόγκωση της ανεργίας

 η κατάργηση των εργασιακών δικαιωμάτων και των ΣΣΕ.

 Η μερική απασχόληση και η ανασφάλιστη εργασία.

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ
ΑΠΟΒΙΟΜΗ-
ΧΑΝΙΣΗ

Οι βιομήχανοι, παρά τα 
προνόμια και τα υπερκέρδη, 
συνεχώς απαιτούν 
περισσότερα, θέλουν ασυδοσία 
στην αγορά εργασίας.

Κλείνουν επιχειρήσεις, 
απολύουν εργαζόμενους, 
θέλουν «ελαστικότητα» 
στις εργασιακές σχέσεις, 
ενοχλούνται από την 
ύπαρξη και τη δράση του 
συνδικαλιστικού κινήματος.

Η ανεργία των νέων και των 
γυναικών στη χώρα μας 
συνεχίζει να είναι η υψηλότερη 
στην Ε.Ένωση με τραγικές 
συνέπειες στην κοινωνική 
συνοχή και ευημερία των 
πολιτών.

Το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων μειώνεται 
ακόμα περισσότερο, με άμεσο 
κίνδυνο απώλειας 1,8 ΔΙΣ € 
των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
και με τραγικές συνέπειες 
στην ανάπτυξη της χώρας, την 
αύξηση της απασχόλησης, τη 
μείωση της ανεργίας.

Το Κράτος εκχωρεί – δωρίζει 
στους ιδιώτες τις κερδοφόρες 
δραστηριότητες της χώρας, 
υποβαθμίζει την ισόρροπη-
περιφερειακή ανάπτυξη, 
ενισχύει την ανεργία! Οι 
εργαζόμενοι απαιτούν μια 
διαφορετική οικονομική 
πολιτική που θα προωθεί την 
κοινωνική συνοχή και ευημερία 
των πολιτών.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΡΥΘΜΙΣΗ και 
ΟΠΙΣΘΟΔΡΟΜΗΣΗ 

που ευνοεί μόνο τις ΑΓΟΡΕΣ 
και τους ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ



           
  24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ – ΕΜΠΑΙΓΜΟΥ ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Συνεχίζεται ο απαράδεκτος εμπαιγμός παρά την Πρωθυπουργική προεκλογική δέσμευση για την 
τακτοποίηση των 250.000 συμβασιούχων.

Παρά την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και την απόφαση του Δικαστηρίου 
των Ευρ.Κοινοτήτων, με νομικίστικα τερτίπια οδηγούνται στην απόλυση και στην ανεργία εργαζόμενοι 
που επί 20ετία καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ, του Δημοσίου, των ΔΕΚΟ, της 
Πυροσβεστικής, ενώ στη θέση τους προσλαμβάνονται άλλοι, νεώτεροι!!

Το πρόβλημα είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ, και γι’ αυτό απαιτείται άμεσα πολιτική απόφαση τακτοποίησης ΟΛΩΝ των 
συμβασιούχων, σύμφωνα με την πρόταση Νόμου της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, η οποία είναι η μόνη αξιόπιστη λύση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ και την καταβολή των δεδουλευμένων τους, 
διαφορετικά ο ΑΓΩΝΑΣ θα είναι ΔΙΑΡΚΗΣ και ΕΠΙΜΟΝΟΣ.

Η ΥΓΕΙΑ, η ΠΑΙΔΕΙΑ, η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ αμφισβητούνται και υποχρηματοδοτούνται 
δραστικά, με αποτέλεσμα την περαιτέρω υποβάθμισή τους. 

Διεκδικούμε αύξηση των δαπανών για την Παιδεία στο 5% και την Υγεία στο 6% του ΑΕΠ, για την 
ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμισή τους.

«ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΩΓΜΟ»
Στον αγώνα και στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, των εκπαιδευτικών, των συνταξιούχων, των 
σπουδαστών, αντιπαρατίθεται και ενεργοποιείται ο αυταρχισμός, η αστυνομική βία, η αυθαιρεσία και οι 
ξυλοδαρμοί.

Ξεπερασμένες εποχές, χρεοκοπημένες πολιτικές!!
Καταγγέλλουμε  και διαμαρτυρόμαστε έντονα γι’ αυτή τη συμπεριφορά και πολιτική του «τσαμπουκά» 
που επιδεικνύεται κατά των εργαζόμενων και των οικονομικά αδύνατων που διεκδικούν τα δικαιώματά 
τους.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους και τους πολίτες σε μαζική και αγωνιστική συμμετοχή στην απεργία 
στις 13 Δεκέμβρη, για να φωνάξουμε όλοι μαζί:

ΤΕΤΑΡΤΗ
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φτάνει πια!!
Τα αιτήματα 

και ο αγώνας 

μας είναι

 δίκαιος

όλοι μαζί

Γ .Σ .Ε .Ε .


