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ΟΥΙ 

ηο ολοκαύηωμα ηων αζθαλιζηικών, εργαζιακών και κοινωνικών 

δικαιωμάηων μας. 

Η Κπβέξλεζε θαη ε Τξόηθα παξά ηελ αληίζεζε ηεο 

θνηλσλίαο θαη ηνπο αγώλεο ησλ εξγαδνκέλσλ εκκέλνπλ 

ζηηο αληηαζθαιηζηηθέο θαη ηηο αληεξγαηηθέο επηινγέο κε 

ζηόρν λα κελ αθήζνπλ ηίπνηα όξζην θαη λα θαηεδαθίζνπλ 

θάζε δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο. 

Οη κηζζνί θαη νη ζπληάμεηο αθξσηεξηάδνληαη, λέα 

θνξνινγηθά βάξε θνξηώλνληαη ζηνπο κηζζσηνύο θαη ηελ 

θνηλσλία ηδηαίηεξα κέζα από ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ, νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο εληείλνληαη θαη όια μεπνπιηνύληαη, ηα 

θνηλσληθά αγαζά ππνβαζκίδνληαη θαη ηδησηηθνπνηνύληαη. 

Η Κπβέξλεζε κε πξόζρεκα ηελ θξίζε επηκέλεη ζηελ 

θαηεδάθηζε ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ηε κεηαηξνπή 

ηνπ ζεκεξηλνύ δηαλεκεηηθνύ ζπζηήκαηνο πνπ βαζίδεηαη ζηελ θνηλσληθή αιιειεγγύε 

ζε θεθαιαηνπνηεηηθό θαη αληαπνδνηηθό. 

Αληί λα επηζηξέςεη ηα θιεκκέλα απνζεκαηηθά ζηα Τακεία, λα ρηππήζεη ηελ 

εηζθνξνδηαθπγή θαη λα δηαζθαιίζεη λένπο πόξνπο ηα νδεγεί  ζε δηάιπζε. 

Μεηώλεη ηηο ζπληάμεηο θαη ηηο κεηαηξέπεη ζε πξνλνηαθά επηδόκαηα, θαηαξγεί ηα 

Δπηθνπξηθά Τακεία, απμάλεη δξακαηηθά ηα ρξόληα εξγαζίαο θαη ηα όξηα ειηθίαο. 

Οη επηινγέο ηεο γηα ην Γεκόζην είλαη πεξηζζόηεξν επώδπλεο αθνύ ηα Τακεία ηνπ 

Γεκνζίνπ είλαη ειιεηκκαηηθά (ΤΠΓΥ-ΜΤΠΥ) θαη εμαηηίαο ηνπ παγώκαηνο ησλ 

πξνζιήςεσλ θαη ηεο ξεηήο απαγόξεπζεο ηεο ελίζρπζήο ηνπο από ην θξάηνο ζα 

νδεγεζνύλ άκεζα ζε δηάιπζε. 

Πέξα από ηα παξαπάλσ, πεξηζζόηεξα πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγεζνύλ εμαηηίαο ηεο 

έληαμεο ησλ λενπξνζιακβαλόκελσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην Ι.Κ.Α. 

Οη επηπηώζεηο από ηα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα ζα είλαη δξακαηηθέο γηα όινπο. 

Γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ ζα δνπλ ηα πεληρξά εηζνδήκαηά ηνπο λα κεηώλνληαη 

αθόκε πεξηζζόηεξν. κέζα από ηελ επαλαθνξά ηνπ ΛΑΦΚΑ. κε ηελ θαηάξγεζε ηεο 

13εο θαη 14εο ζύληαμεο. κε ην πάγσκα θαη ηελ κείσζε ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ. 

Γηα όινπο εκάο ηνπο εξγαδόκελνπο πνπ ζα απμεζνύλ ηα όξηα ειηθίαο θαη νη ζπληάμεηο 

καο ζα κεησζνύλ δξακαηηθά θαη ζα γίλνπλ πξνλνηαθά επηδόκαηα. 

Οη επηπηώζεηο ζα είλαη δξακαηηθέο ηδηαίηεξα γηα ηνπο λένπο, γηα ηνπο νπνίνπο  ε 

Κπβέξλεζε ιέεη όηη θόπηεηαη θαη νη νπνίνη πιένλ δελ ζα έρνπλ θαλέλα δηθαίσκα. 



Ταπηόρξνλα κε ηηο επηινγέο ηεο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο ηθαλνπνηεί όια ηα αηηήκαηα 

ησλ εξγνδνηώλ. Απμάλεη ην πνζνζηό απνιύζεσλ, κεηώλεη δξακαηηθά ηηο 

απνδεκηώζεηο, θαηαξγεί ηνλ θαηώηεξν κηζζό θαη ηηο Σ.Σ.Δ. 

Μπξνζηά ζην ζηόρν λα πεξάζεη ηηο αληηιατθέο επηινγέο ηεο γηα ηηο νπνίεο δελ έρεη 

θακηά θνηλσληθή λνκηκνπνίεζε, πξνσζεί ξπζκίζεηο πνπ έξρνληαη ζε ζύγθξνπζε 

αθόκε θαη κε ην Σύληαγκα θαη ηηο Γ.Σ.Δ. 

Οη εξγαδόκελνη κε ηνπο καδηθνύο αγώλεο καο κπνξνύκε λα βάινπκε θξαγκό ζε κηα 

πνιηηηθή πνπ θαηαξγεί ηα δηθαηώκαηά καο πξνο όθεινο ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξώλ θαη 

νδεγεί ηελ νηθνλνκία ζε λέα ύθεζε. 

Η απεξγία ηελ Πέκπηε 8 Ινπιίνπ 2010 είλαη θξίζηκε αθνύ ε Κπβέξλεζε πξνσζεί γηα 

ςήθηζε ηηο επηινγέο ηεο  ζηε Βνπιή. 

Η επηηπρία ηεο απεξγίαο θαη ησλ απεξγηαθώλ ζπγθεληξώζεσλ πξέπεη λα γίλεη 

ππόζεζε ηνπ θαζέλα καο. 

Πξέπεη λα δώζνπκε όιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα λα μεπεξάζνπκε ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δπζθνιίεο πνπ ππάξρνπλ εμαηηίαο ηεο θαινθαηξηλήο πεξηόδνπ πνπ ζθόπηκα επέιεμε ε 

Κπβέξλεζε γηα λα θαηαξγήζεη ηα δηθαηώκαηά καο. Να δώζνπκε λέα δύλακε θαη 

πξννπηηθή ζηνλ αγώλα καο. 

Όλοι ζηην απεργία Πέμπηη 8 Ιοσλίοσ 2010! 

Όλοι ζηις απεργιακές ζσγκενηρώζεις! 

 

 

 


