
ΠΑΝΔΡΓΑΣΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΜΔΣΩΠΟ -ΠΑΜΔ 
  
Δξγαδόκελνη, εξγαδόκελεο, λένη θαη λέεο, ζπληαμηνύρνη, Δπηζηήκνλεο -  Έιιελεο θαη Μεηαλάζηεο 

  
ΟΛΟΙ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ 

Να κελ πεξάζνπλ ηα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα 

Να θαηαδηθάζνπκε ηελ πνιηηηθή ηεο ζήςεο θαη ηεο δηαθζνξάο 

Να δηεθδηθήζνπκε νπζηαζηηθέο πιινγηθέο πκβάζεηο, λα απαηηήζνπκε ηελ ηθαλνπνίεζε 
ησλ αλαγθώλ καο 

  
ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ ΣΔΣΑΡΣΗ 13 ΦΛΔΒΑΡΗ 2008 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑΚΗ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΠΑΜΔ 

ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ ΣΙ 10.30 π.κ. 
  
            Οξγαλώζακε ζε όιε ηελ Διιάδα ηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ ΠΑΜΔ ζηηο 7 Ννέκβξε θαη ζηηο 22 
Γελάξε. πλαληεζήθακε ζηελ κεγάιε απεξγία ζηηο 12 Γεθέκβξε.  
            Αγσληζηήθακε καδί θαη πεηύρακε ηελ αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ από ηνλ όκηιν Καξθνύξ 
– Μαξηλόπνπινο, ηε Ρελό, ην δήκν Πεηξνύπνιεο θ.α. 
            Δίπακε ΟΧΙ ζηα αληηαζθαιηζηηθά κέηξα ηεο θπβέξλεζεο ηεο Ν.Γ., απαηηήζακε ηελ 
θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ ηνύθα – Ρέππα, δηεθδηθήζακε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ 
αηηεκάησλ καο γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε, ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο, ηα πξνβιήκαηα 
πνπ θαίλε ηνπο εξγαδόκελνπο. 
            Σώξα, ζπλερίδνπκε κε κεγαιύηεξε δύλακε ζηελ απεξγία 13 Φιεβάξε, βάδνληαο 
βάζεηο γηα θιηκάθσζε ηνπ αγώλα, γηαηί ε θπβέξλεζε επηκέλεη ζηελ εθαξκνγή ησλ λόκσλ 
ηνύθα - Ρέππα θαη έρεη ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο αλδξώλ 
θαη γπλαηθώλ, ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ. 
            Χξεηάδεηαη πξνζνρή!! Καλέλαο εθεζπραζκόο. Η θπβέξλεζε ηεο Ν.Γ. πξνζπαζεί λα 
ειηρζεί θαη λα παξαπιαλήζεη ηνπο εξγαδόκελνπο. 
            Χσξίδεη ζε θαηεγνξίεο ηα Βαξέα Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα γηα λα θαηαξγήζεη απηή ηελ 
θαηάθηεζε πνπ ζήκεξα, ιόγσ ησλ άζιησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ θαη ηεο έληαζεο ηεο 
εθκεηάιιεπζεο, επηβάιιεηαη λα εληζρπζεί. 
            Μηιάεη γηα ηε κεηξόηεηα ησλ εξγαδόκελσλ γπλαηθώλ γηα λα απμήζεη ηα όξηα ειηθίαο αθόκα 
θαη ζηηο κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά. 
            Πξνσζεί ηελ ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ γηα λα δεκηνπξγήζεη έλαλ αθόκα κεραληζκό 
θαηάξγεζεο, πξνο ηα θάησ εμίζσζεο δηθαησκάησλ. 
            Καιιηεξγεί ηνλ εθεζπραζκό θαη ηε δηάζπαζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  
            Δπηρεηξεί λα θξύςεη όηη ην βάξβαξν εξγαζηαθό - αζθαιηζηηθό θαζεζηώο πνπ δεκηνπξγνύλ 
όια ηα ρξόληα νη θπβεξλήζεηο ηεο Ν.Γ. θαη ηνπ ΠΑΟΚ ρηππάεη ηδηαίηεξα ηα παηδηά ησλ εξγαηηθώλ 
– ιατθώλ νηθνγελεηώλ, ηνπο λένπο θαη ηηο λέεο. 
            Καζνιηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία θαη καδηθή ζπκκεηνρή ζηηο απεξγηαθέο 
ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΔ, γηαηί απηή ε επηινγή δίλεη δύλακε θαη θάλεη απνηειεζκαηηθό 
ηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
            Να δηαδειώζνπκε καδί, εξγαηηά, αγξνηηά, απηναπαζρνινύκελνη ηεο πόιεο, 
επηζηήκνλεο, γπλαίθεο θαη άλδξεο καδί κε ηα παηδηά καο. 
            πλάδειθνη – ζπλαδέιθηζζεο, 
            Η πιεηνςεθία ηεο ΓΔΔ - ΑΓΔΓΥ είλαη ζπλέλνρεο γηαηί έρνπλ ζηεξίμεη, ζηεξίδνπλ ηηο 
αληηιατθέο απνθάζεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ζηεξίδνπλ ηε κεξηθή απαζρόιεζε, ηελ πνιηηηθή 
πνπ ρηππάεη ηνλ εκεξήζην ζηαζεξό ρξόλν. 
            ηεξίδνπλ ην λόκν Ρέππα πνπ πξνβιέπεη αύμεζε ηνπ νξίνπ ειηθίαο ζηα 67 ρξόληα, 
κείσζε ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο από 80% ζην 70% ησλ κηζζώλ ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο, αληί 



ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ. Δίλαη ππέξ ηνπ θνηλσληθνύ δηαιόγνπ ηεο ππνηαγήο. 
            Καζνιηθή ζπκκεηνρή ζηελ απεξγία θαη καδηθή ζπκκεηνρή ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο 
ηνπ ΠΑΜΔ, γηα λα θαηαδηθάζνπκε ηε ζήςε θαη ηε δηαθζνξά πνπ δηαπεξλάεη ην εθκεηαιιεπηηθό 
ζύζηεκα, ηνλ δξόκν αλάπηπμεο πνπ έρεη θξηηήξην ην θέξδνο, ηελ αληηιατθή πνιηηηθή πνπ ππεξεηεί 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ. 
            ήκεξα όιν θαη πεξηζζόηεξνη εξγαδόκελνη θαηαλννύλ όηη ε πνιηηηθή πνπ απμάλεη ηα θέξδε 
θαη ηε δύλακε ησλ επηρεηξεκαηηώλ γελλάεη ηα ζθάλδαια θαη ηε δηαθζνξά. Γελλάεη ηελ αλεξγία, ηε 
ιηηόηεηα, εκπνξεπκαηνπνηεί ηελ Υγεία, ηελ Πξόλνηα, ηελ Παηδεία. Ιδησηηθνπνηεί ηα ιηκάληα, ηελ 
Οιπκπηαθή θαη άιινπο ηνκείο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο. 
            Οη ππεύζπλνη ηεο δηαθζνξάο θαη ηεο ζαπίιαο δελ κπνξνύλ λα γίλνπλ θνξείο εμπγίαλζεο 
θαη λα δώζνπλ ιύζεηο πξνο όθεινο ησλ ιατθώλ νηθνγελεηώλ.  
            Ο αγώλαο καο είλαη εληαίνο, είλαη αγώλαο κε πξννπηηθή. Απάληεζε ζηελ θαηάζηαζε πνπ 
βηώλνπλ νη εξγαδόκελνη, απάληεζε ζηελ επηζεηηθόηεηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ θεθαιαίνπ κπνξεί λα 
δώζεη ν αγώλαο πνπ ζπγθξνύεηαη κε ηηο θαπηηαιηζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο, ηηο αληηδξαζηηθέο 
αιιαγέο. 

Απάληεζε κπνξεί λα δώζεη ν αγώλαο πνπ δηεθδηθεί ζηόρνπο, αηηήκαηα πνπ αληηζηνηρνύλ 
ζηα ζπκθέξνληα ησλ εξγαδνκέλσλ, ν αγώλαο πνπ ζηνρεύεη ζηελ ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ, ζηε 
ιατθή ζπκκαρία γηα λα αλνίμεη ν δξόκνο ζηελ αλάπηπμε πνπ έρεη θξηηήξην ηηο αλάγθεο ησλ ιατθώλ 
δπλάκεσλ. 
            Απηή ε γξακκή πάιεο είλαη ην όπιν καο γηαηί νη δπλάκεηο ηνπ θεθαιαίνπ δηαπηζηώλνπλ ηε 
θζνξά ηνπ δηθνκκαηηζκνύ, δηαπηζηώλνπλ όηη ζπλεηδεηνπνηείηαη πιαηύηεξα ε αλαγθαηόηεηα ηεο 
ηαμηθήο πάιεο θαη επηδηώθνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηνπ πνιηηηθνύ ζθεληθνύ γηα λα εγθισβίζνπλ 
ιατθέο δπλάκεηο, γηα λα πεξάζνπλ ηηο αληηδξαζηηθέο αιιαγέο πνπ απνθαινύλ κεηαξξπζκίζεηο. 

πλερίδνπκε κε κεγαιύηεξε απνθαζηζηηθόηεηα, πην απαηηεηηθά θαη νξγαλσκέλα. 
Μαδί κε ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα, ηνπο αγσληζηηθνύο ζπλδπαζκνύο θαη ηηο επηηξνπέο αγώλα, 
πνπ κε ηε δηθή καο δνπιεηά κπνξνύλ λα πνιιαπιαζηαζηνύλ ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, 
ζηηο ιατθέο γεηηνληέο.  

Πεξηθξνπξνύκε ηελ απεξγία, απαληάκε απνθαζηζηηθά ζηελ εξγνδνηηθή 
ηξνκνθξαηία. ΟΥΙ ζηελ πνηληθνπνίεζε ηεο απεξγίαο. Να ζηακαηήζνπλ ακέζσο νη 
κεζνδεπκέλεο δηώμεηο θαη θαηαδίθεο ζε βάξνο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ζηειερώλ ηεο ΠΟΔΔΠ. 
ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔ: 
       Υπνρξεσηηθή Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο. 
       Απνθιεηζηηθά Γεκόζηα – Γσξεάλ Υγεία, Πξόλνηα. Καηάξγεζε ηεο ηδησηηθήο - 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ θιάδν 
Υγείαο. 

       Πιήξε – ηαζεξή Δξγαζία. 7σξν - 5λζήκεξν - 35σξν 

       Αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηακείσλ από ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία. Δπηζηξνθή 

ησλ θιεκκέλσλ, θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζώλ πνπ νθείινπλ. 
       ύληαμε ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ. Καηώηεξνο κηζζόο 1.400€. Καηώηεξε ζύληαμε 

1.120€ γηα κηζζσηνύο θαη απηναπαζρνινύκελνπο. Γηπιαζηαζκόο ηεο ζύληαμεο ηνπ ΟΓΑ. 
       ύληαμε ζηα 55 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο, γηα ηνπο κηζζσηνύο, 

ηνπο αγξόηεο, ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο. Πέληε (5) ρξόληα ιηγόηεξν γηα ηα Βαξέα – 
Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα (ΒΑΔ). Γηεύξπλζε ησλ ΒΑΔ. Οπζηαζηηθά κέηξα Υγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο. Πξνζηαζία ηεο κεηξόηεηαο. 

       Καηνρύξσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο κε 4.050 εκέξεο εξγαζίαο. 
       πληαμηνδόηεζε αλεμαξηήησο ειηθίαο ζηα 30 ρξόληα ή 9.000 εκέξεο εξγαζίαο. 
       Ννκηκνπνίεζε ησλ κεηαλαζηώλ, ηζνηηκία δηθαησκάησλ, δηθαίσκα κεηαθνξάο αζθαιηζηηθώλ 

δηθαησκάησλ ζηε ρώξα πξνέιεπζεο. 
 


