
ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ΣΙ 22/01/2008 
 

ΠΑΝΔΡΓΑΣΗΚΟ ΑΓΩΝΗΣΗΚΟ ΜΔΣΩΠΟ -ΠΑΜΔ 
  

ΟΛΟΗ ΣΟ ΤΛΛΑΛΖΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΠΑΜΔ 

Σξίηε 22 Γελάξε 2008  
ζηελ πιαηεία Οκόλνηαο ζηηο 6κ.κ. 

  

ΟΛΟΗ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ  
ΓΤΝΑΜΗΚΑ, ΜΑΕΗΚΑ ΝΑ ΔΜΠΟΓΗΟΤΜΔ ΣΑ ΑΝΣΗΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ   

  
Δξγαδόκελνη ,εξγαδόκελεο ,λένη θαη λέεο ,ζπληαμηνύρνη  
 Πξνρσξάκε κπξνζηά κε ηε δύλακε πνπ καο έδσζε ε ζπκκεηνρή εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ εξγαδνκέλσλ ζηελ 
Απεξγία 12 Γεθέκβξε θαη ζηηο κεγάιεο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΔ.  

Πξνρσξάκε κπξνζηά κε καδηθά πεξηθεξεηαθά ζπιιαιεηήξηα ζηηο 22 Γελάξε θαη λέεο απεξγηαθέο 
θηλεηνπνηήζεηο. 

ΝΑ ΜΖΝ ΠΔΡΑΟΤΝ ΣΑ ΑΝΣΗΑΦΑΛΗΣΗΚΑ ΜΔΣΡΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΖ. 
ΝΑ ΚΑΣΑΡΓΖΘΟΤΝ ΟΗ ΑΝΣΔΡΓΑΣΗΚΟΗ ΝΟΜΟΗ ΗΟΤΦΑ –ΡΔΠΠΑ 

ΝΑ ΓΗΔΚΓΗΚΖΟΤΜΔ ΑΦΑΛΗΣΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ ΤΛΛΟΓΗΚΔ ΤΜΒΑΔΗ ΠΟΤ ΑΝΣΑΠΟΚΡΗΝΟΝΣΑΗ 
ΣΗ  ΛΑΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ. 

Η απεξγία ζηηο 12 Γεθέκβξε έδεημε ηε δύλακε ηεο εξγαηηθήο ηάμεο ,ηε δύλακε ηεο θνηλήο δξάζεο κε ηελ 
αγξνηηά ,ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο ηεο πόιεο ,ηε θνηηεηηθή, ηε ζπνπδάδνπζα λενιαία. 

Απηή ε δύλακε κπαίλεη  εκπόδην ζηελ ερζξηθή , αληηιατθή πνιηηηθή. 
ηνλ δξόκν ηνπ αγώλα ζπλαληηέηαη ην ΠΑΜΔ ,ην ηαμηθό θίλεκα κε ρηιηάδεο εξγάηεο θαη εξγάηξηεο ,κε 

ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο , Έιιελεο θαη Μεηαλάζηεο.  
Πάλσ ζηελ γξακκή πάιεο ,ζην πιαίζην αηηεκάησλ ηνπ ΠΑΜΔ θηίδεηαη ε αγσληζηηθή ελόηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 
Οη πιεηνςεθίεο ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ δελ κπνξνύλ λα ππεξαζπηζηνύλ ηα εξγαηηθά –ιατθά 

δηθαηώκαηα. Δίλαη ππέξ ηεο ζπλαίλεζεο ,ησλ δηαιόγσλ ηεο ππνηαγήο. ηεξίδνπλ ην αληεξγαηηθό λόκν Ρέππα, 
έρνπλ πηνζεηήζεη βαζηθέο πιεπξέο ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ θεθαιαίνπ (κεξηθή απαζρόιεζε, δηεπζέηεζε ηνπ 
εξγάζηκνπ ρξόλνπ ,ηδησηηθνπνηήζεηο, εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Τγείαο -Πξόλνηαο   θ.α)    
πλάδειθνη ,ζπλαδέιθηζζεο , 

Η θπβέξλεζε εθαξκόδεη ην λόκν  Ρέππα ,ην λόκν ηνπ ΠΑΟΚ πνπ άλνημε ην δξόκν γηα βαζηέο 
αληεξγαηηθέο αιιαγέο. Απηόο ν λόκνο δηαηεξεί ηα πςειά όξηα ειηθίαο ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηηο ρακειέο ζπληάμεηο 
πνπ επέβαιαλ νη λόκνη ηνύθα ην 1990-93. Μεηώλεη ηηο ζπληάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκόζην θαη ζηηο πξώελ 
ΓΔΚΟ , κεηώλνληαο ην πνζνζηό αλαπιήξσζεο ηεο ζύληαμεο ζην 70% ησλ κηζζώλ ηεο ηειεπηαίαο 5εηίαο (από ην 
80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ).  

Απηόο ν λόκνο πξνβιέπεη ηελ ελνπνίεζε ησλ ηακείσλ κε ζηόρν ηελ πξνο ηα θάησ εμίζσζε δηθαησκάησλ 
,ηδησηηθνπνηεί ηελ αζθάιηζε κε ηα επαγγεικαηηθά –ζπληαμηνδνηηθά ηακεία. Απηόο ν λόκνο πξνβιέπεη ηνλ 
απνραξαθηεξηζκό Βαξέσλ-Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάησλ θαη ηελ επέθηαζε ηνπ εξγάζηκνπ βίνπ ζηα 67 ρξόληα.    

ε απηό ην έδαθνο πξνρσξάεη ε θπβέξλεζε ,κε ζηόρν ηελ αύμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο ,ηελ πάξα πέξα 
κείσζε ησλ ζπληάμεσλ ,ην μήισκα ησλ Βαξέσλ –Αλζπγηεηλώλ ,ηελ θαηάξγεζε δηθαησκάησλ πνπ ηζρύνπλ αθόκα 
γηα έλα ηκήκα ησλ εξγαδόκελσλ γπλαηθώλ ,γηα  κεηέξεο κε αλήιηθα παηδηά. 

Η αληηιατθή επίζεζε ,ε επίζεζε ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Ν.Γ θαη ηνπ ΠΑΟΚ όια ηα ρξόληα έρεη ζαλ βάζε 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ ησλ θαπηηαιηζηώλ, επηδηώθεη λα θνξηώζεη λέα βάξε ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
,λα απαιιάμεη ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία από αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο.  

Δίλαη επίζεζε πνπ εθδειώλεηαη ζε όια ηα θξάηε - κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  ζύκθσλα κε ηηο 
απνθάζεηο πνπ έρνπλ παξζεί κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Διιεληθώλ θπβεξλήζεσλ.  
Η αλαθνξά ζηα ειιείκκαηα ησλ ηακείσλ είλαη πξόζρεκα θαη εληάζζεηαη ζηελ πξνζπάζεηα ηξνκνθξάηεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ. 

ε θάζε πεξίπησζε , επζύλε γηα ηελ  θαηάζηαζε ησλ ηακείσλ θαη ηα ειιείκκαηα έρνπλ νη θπβεξλήζεηο ηεο 
Ν.Γ θαη ηνπ ΠΑΟΚ , ε κεγαινεξγνδνζία. 
Απηνί επζύλνληαη γηα ηελ αλεξγία θαη ηελ ππναπαζρόιεζε , ηελ εηζθνξνδηαθπγή πνπ μεπεξλάεη ηα 5,8 δηζ. Δπξώ 
ην ρξόλν ,ηε ιεειαζία ησλ απνζεκαηηθώλ ησλ ηακείσλ πνπ αλέξρεηαη ζε δεθάδεο δηο  Δπξώ. 



ήκεξα πνπ απμάλεηαη ν πινύηνο θαη ε παξαγωγηθόηεηα ηεο εξγαζίαο,   ρξεηάδεηαη λα δπλακώζεη 
ε απαηηεηηθόηεηα ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη λα αλαπηπρζεί ηζρπξό δηεθδηθεηηθό θίλεκα πνπ ζα ζπγθξνπζηεί 
κε ην ζύλνιν ηεο αληηιαϊθήο πνιηηηθήο θαη ηε ζηξαηεγηθή ηνπ θεθαιαίνπ , δηεθδηθώληαο αηηήκαηα πνπ 
αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηωλ εξγαδνκέλωλ ,βάδνληαο γεξέο βάζεηο γηα ηελ αλαηξνπή ηεο 
αληηιαϊθήο πνιηηηθήο. 

Να κελ πεξάζνπλ νη θπβεξλεηηθνί ειηγκνί ,λα θαηαπνιεκεζεί θάζε θόιπν πνπ θαιιηεξγεί ηελ 
επαλάπαπζε θαη ηνλ εθεζπραζκό. 

Να ρηππεζνύλ δηαζπαζηηθά ηερλάζκαηα πεξί ώξηκσλ θαη κε δηθαησκάησλ, ηερλάζκαηα πνπ ζηνρεύνπλ 
λα ρσξίζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Η εξγαηηθή ηάμε ,ηα ιατθά ζηξώκαηα επηβάιιεηαη λα δώζνπλ εληαία ηνλ αγώλα δπλακώλνληαο ηελ θνηλή 
δξάζε.  
ε θάζε εξγαζηαθό ρώξν λα αλνίμεη ζπδήηεζε γηα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο απεξγίαο ζηηο 12 Γεθέκβξε. Παίξλνπκε 
αθόκα πην απνηειεζκαηηθά κέηξα νξγάλσζεο ηεο πάιεο ,ζπγθξνηνύκε επηηξνπέο αγώλα ζηνπο ρώξνπο 
δνπιεηάο θαη ζηηο γεηηνληέο. Αληηπαιεύνπκε καδηθά ηελ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία.  
Γίλνπκε ηε κάρε γηα ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ,γηα ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο. 

πλερίδνπκε ηνλ αγώλα θαηά ηεο αθξίβεηαο ,θαηά ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ θαη ηεο απειεπζέξσζεο ηεο 
Δλέξγεηαο ,ησλ Σειεπηθνηλσληώλ ,ησλ Αεξνκεηαθνξώλ, ησλ Ληκαληώλ. ηεθόκαζηε ζην πιεπξό ησλ ζπλαδέιθσλ 
καο ηεο «ΟΛΤΜΠΙΑΚΗ» θαη ησλ Ληκαληώλ πνπ μεπνπιηνύληαη ζην κεγάιν θεθάιαην. 
ΓΗΔΚΓΗΚΟΤΜΔ : 
= Τπνρξεσηηθή  Κνηλσληθή Αζθάιηζε γηα όινπο. 
=Απνθιεηζηηθά Γεκόζηα-Γσξεάλ Τγεία, Πξόλνηα. Καηάξγεζε ηεο ηδησηηθήο-επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο. 
Καηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηνλ θιάδν Τγείαο. 
=Πιήξε– ζηαζεξή εξγαζία. 
=Αύμεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ησλ ηακείσλ από ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία      
  Δπηζηξνθή ησλ θιεκκέλσλ ,θαηαβνιή ηνπ ζπλόινπ ησλ πνζώλ πνπ νθείινπλ. 
=Καηώηεξν κηζζό 1.400 Δπξώ. ύληαμε ζην 80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνύ.         
   Καηώηεξε ζύληαμε 1.120 Δπξώ. Γηπιαζηαζκόο ηεο ζύληαμεο γηα ηελ αγξνηηά. 
= ύληαμε ζηα 55 ρξόληα γηα ηηο γπλαίθεο θαη ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο, γηα ηνπο κηζζσηνύο, ηνπο αγξόηεο, ηνπο 
απηναπαζρνινύκελνπο - 50 θαη 55 ρξόληα γηα ηα Βαξέα -Αλζπγηεηλά (ΒΑΔ) - Τπεξάζπηζε ,δηεύξπλζε ησλ  ΒΑΔ , 
νπζηαζηηθά κέηξα Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο.  
=Καηνρύξσζε ζπληαμηνδνηηθνύ δηθαηώκαηνο κε  4050 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    
  

ΟΛΔ  ΟΗ ΔΡΓΑΣΗΚΔ-ΛΑΗΚΔ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΔ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΣΟΤ ΑΓΩΝΑ.  
ΑΤΣΖ ΔΗΝΑΗ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΣΑΖ .      

 28/12/2007 
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