
ΓΖΚΟΗΟΫΠΑΙΙΖΙΗΘΖ ΔΛΟΣΖΣΑ ΚΖΥΑΛΗΘΧΛ  - 

ΓΤΛΑΚΔΗ ΣΟΤ ΠΑΚΔ ΣΟ ΓΖΚΟΗΟ 

ΠΙΑΗΗΟ ΘΔΔΧΛ ΓΗΑ ΣΟ 14o ΤΛΔΓΡΗΟ ΣΖ  Π.Ο. ΔΚΓΤΓΑ 

1.  Οη κηζζσηνί κεραληθνί πνπ εξγαδφκαζηε ζην δεκφζην, φπσο θαη φινη νη εξγαδφκελνη θαη ηα ιατθά 
ζηξψκαηα, αληηκεησπίδνπκε ην απνθξνπζηηθφ πξφζσπν ηνπ βάξβαξνπ, απάλζξσπνπ 
θαπηηαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Βηψζακε θαη βηψλνπκε ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ γεληθεπκέλε θξίζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο θαη φρη απφ ηνπο «ιάζνο» ρεηξηζκνχο ηνπ πνιηηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο πινπηνθξαηίαο 
(π.ρ. ζθάλδαια, γξαθεηνθξαηία, αληθαλφηεηα θιπ.). Βηψλνπκε ηηο πνιηηηθέο θπβέξλεζεο-ΔΔ-ΓΝΣ 
πνπ ζπζηάδνπλ ηα κηζζνινγηθά, εξγαζηαθά, αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδφκελσλ πξνθεηκέλνπ 
λα μεπεξαζηεί ε θαπηηαιηζηηθή θξίζε θαη λα γίλεη νκαιά θαη κε ηηο ιηγφηεξεο δπλαηέο «ηξηβέο» ε 
αλαγθαία απαμίσζε ελφο κέξνπο ηνπ ππεξζπζζσξεπκέλνπ θεθαιαίνπ, ψζηε λα επαλέξζεη ην 
ζχζηεκα ζε αλνδηθνχο ξπζκνχο αλάπηπμεο. 

Η επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα καο δελ έρεη εκεξνκελία ιήμεο. Γε ζα ηεξκαηηζηεί νχηε φηαλ εκθαληζηεί 
παξνδηθά θάπνηα αλαηκηθή αλάθακςε, νχηε εάλ επηκεθπλζεί ε απνπιεξσκή ησλ θξαηηθψλ δαλείσλ, 
νχηε θαλ αθφκα αλ κεησζνχλ, πξφζθαηξα, ην έιιεηκκα θαη ην ρξένο. Η επίζεζε εληαία εμαπνιχεηαη 
ζε φια ηα θξάηε εληφο θαη εθηφο Δπξσδψλεο - εληφο θαη εθηφο ΔΔ, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν ηνπ 
δεκφζηνπ ρξένπο θαη ησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο. Σελ ίδηα επίζεζε δέρνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπ 
Γεξκαλνχ εξγαδφκελνπ, ελψ ε Γεξκαλία δελ έρεη πςειφ ρξένο θαη βγήθε απφ ηελ θξίζε, 
ηνπ Βξεηαλνχ εξγαδφκελνπ ελψ ε Βξεηαλία δελ είλαη ζην επξψ. 

Οη εμειίμεηο δείρλνπλ πσο έξρνληαη πνιχ ρεηξφηεξα. Ο ζηεκέλνο εθβηαζκφο γηα ηελ 5ε δφζε ηνπ 
κλεκνλίνπ, ε ηξνκνθξαηία ησλ εξγαδνκέλσλ γηα λα πεξάζεη ην «κεζνπξφζεζκν πξφγξακκα» – 
ιαηκεηφκνο εξγαηηθψλ θαη ιατθψλ δηθαησκάησλ, νη παιηλσδίεο θπβέξλεζεο θαη ΝΓ  γηα ηελ 
«ζπλαίλεζε» ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ΔΔ θαη πινπηνθξαηίαο πνπ έρεη ήδε επηηεπρζεί ελψ 
επεμεξγάδνληαη ην  «ζεξβίξηζκα» δείρλνπλ ην κέιινλ. Σα ιεζηξηθά κέηξα ηνπ ιεγφκελνπ 
κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο, δειαδή ηεο επφκελεο δφζεο ηνπ ζπλερνχο κλεκνλίνπ, 
επηβάιινληαη πξνθεηκέλνπ, δήζελ, λα κελ πησρεχζεη ε ρψξα, ηελ ψξα πνπ θαηαδηθάδνπλ ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζηελ πην ζθιεξή πηψρεπζε ρσξίο επηζηξνθή! Δπηηέινπο πνηα είλαη απηή ε 
«ρψξα» ηελ νπνία, ηάρα, ππεξεηνχλ, ρσξίο ην Ιαφ ηεο ;  

Η θηινινγία πεξί «ρξεσθνπίαο» θαη «αλαδηάξζξσζεο» είλαη ζθφπηκε θαη απνπξνζαλαηνιηζηηθή. Ο 
ιαφο ρξενθνπεί θαζεκεξηλά κε ηελ πνιηηηθή ηνπο, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ε απαμίσζε κέξνπο ηνπ 
θεθαιαίνπ έρεη ήδε μεθηλήζεη εδψ θαη θαηξφ. Ζ φπνηα κνξθή πάξεη ην «ειεγρφκελν θξαρ» 
ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, κφλν ρακέλνπο ζα βξεη ηνπο εξγαδφκελνπο, ελψ ην πφηε θαη ην 
πψο ζα ζπκβεί έρεη λα θάλεη κε ηελ επίιπζε αληηζέζεσλ κεηαμχ ησλ κεξίδσλ ησλ πινπηνθξαηψλ, 
γηα ην πψο ζα επηκεξηζηνχλ νη δηθέο ηνπο απψιεηεο ψζηε λα κε δηαηαξαρζεί ε ζηαζεξφηεηα ηνπ 
ζπζηήκαηνο ηεο εθκεηάιιεπζεο. Απφ ηελ άιιε, αθφκε θαη νη ειηγκνί ησλ κεραληζκψλ ζε ΔΔ, ΓΝΣ 
θαη θνκκάησλ ηεο πινπηνθξαηίαο, δείρλνπλ ηελ αγσλία ηνπο λα αληηκεησπίζνπλ ηελ νγθνχκελε 
ιατθή δπζαξέζθεηα.  

Ζ αληηιατθή ζχειια πεγάδεη απφ ηε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο κε ζηφρν 
λα ζσξαθίζεη ηα θέξδε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. Απαξαίηεηνο φξνο γηα ηελ 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο, είλαη λα γίλεη θηελή ε εξγαηηθή δχλακε, κε κείσζε ηνπ θφζηνπο 
κηζζψλ θαη αζθάιηζεο, λα κεησζεί θη άιιν ε θνξνινγία ζηα θέξδε ηνπο, λα ηδησηηθνπνηεζεί 
δεκφζηα πεξηνπζία επηρεηξήζεηο θαη γε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζνπλ θεξδνθφξα δηέμνδν 
επέλδπζεο ζηα ππεξζπζζσξεπκέλα θεθάιαηα ηνπο. Σα φξηα πνπ θαζνξίδεη ε 
αληαγσληζηηθφηεηα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηηο ιατθέο αλάγθεο είλαη ηα επίπεδα κηζζψλ Θίλαο 
θαη Ηλδίαο. Όζν γηα ηελ πεξηβφεηε «αμηνπνίεζε» ηνπ δεκφζηνπ πινχηνπ κέζσ «επελδχζεσλ» ησλ 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ νη εξγαδφκελνη γλσξίδνπλ απφ ηελ πείξα ηνπο πφζν βειηηψζεθε ε δσή ηνπο 
απ' ηα θνλδχιηα ησλ ΚΠ, ηεο ΔΔ, ηηο επελδχζεηο ζηα «κεγάια έξγα» νδηθψλ αμφλσλ θαη ππνδνκψλ 
πνπ ηα πιήξσζαλ θαη ηα πιεξψλνπλ αθφκα αθξηβά, ηηο επελδχζεηο ηεο «Νηφηηζε Σέιεθνκ» ζηνλ 
ΟΣΔ θαη ηεο «Υφρηηθ» ζην αεξνδξφκην «Δι. Βεληδέινο». Ζ εθρψξεζε ησλ θπξηαξρηθψλ 
δηθαησκάησλ ηεο ρψξαο ζην Αηγαίν, ε εκπινθή ηεο ζηα παηρλίδηα ησλ ηκπεξηαιηζηψλ ζηελ 



πεξηνρή, κφλν θηλδχλνπο θαη λέα δεηλά ζα θέξεη ζην ιαφ, γηα λα δηαζθαιηζηνχλ ηα θέξδε 
ησλ κνλνπσιίσλ, μέλσλ θαη ληφπησλ.  
 
2. Γηα ην Γεκφζην, ε πιήξεο παξάδνζε ησλ θεξδνθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην κεγάιν θεθάιαην 
πάληα ζπλνδεπφηαλ, φπσο θαη ζήκεξα, απφ κέηξα γηα «λα γίλεη θαιχηεξε θαη παξαγσγηθφηεξε ε 
δνπιεηά ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ», γηα έλα Γεκφζην «ζχγρξνλν θαη απνηειεζκαηηθφ» ή γηα έλα 
«θξάηνο επηηειηθφ» ή άιινηε γηα έλα «θξάηνο-ζηξαηεγείν». Απνηέιεζκα πάληα ην ίδην: δεκφζηα 
δηνίθεζε θαη θξάηνο αλνηρηά αληηιατθφ, αληηδξαζηηθφ, ερζξηθφ ηφζν γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζ’ απηφ, φζν θαη γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα, αιιά πάληα θηιηθφ γηα ηνπο 
κεγαινεπηρεηξεκαηίεο θαη ην θεθάιαην ζπλνιηθά. 

Η ζπληνληζκέλε, νινκέησπε, επίζεζε θαηά ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ μεπεξλάεη ηελ παξαδνζηαθή 
πξνζπάζεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ 
ηδησηηθνχ ηνκέα. Η πξνπαγάλδα Κπβέξλεζεο, ηξφηθαο, ΝΓ, ΛΑΟ θαη ινηπψλ ζπλνδνηπφξσλ γηα 
δήζελ ππεξάξηζκνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο έρεη ηξηπιφ ζηφρν: ηελ ζηαζεξή εξγαζία, ηελ 
ηηκή ηεο εξγαηηθήο δχλακεο θαη ηελ πξνιείαλζε ηνπ εδάθνπο γηα ην νινθιεξσηηθφ 
μεπνχιεκα ηεο φπνηαο δεκφζηαο πεξηνπζίαο έρεη απνκείλεη. Πξνεηνηκάδνπλ ην θιίκα γηα ηνλ 
λέν ζθαγηαζκφ ησλ κηζζψλ ζην δεκφζην ζην φλνκα ηνπ «λένπ κηζζνινγίνπ» θαη ηνπ 
«κεζνπξφζεζκνπ πξνγξάκκαηνο», κε λέεο πεξηθνπέο χςνπο 2,5 δηο €, ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε 
ην «παξαγφκελν απνηέιεζκα» γηα ηε ρεηξαγψγεζε ηνπ εξγαδφκελνπ ζην Γεκφζην, γηα λα 
εθαξκφζνπλ επθνιφηεξα ηηο πξναπνθαζηζκέλεο αληηιατθέο  επηινγέο. Η δεκφζηα αζθάιηζε έρεη 
γίλεη πεδίν δξάζεο γηα ηηο ηδησηηθέο εηαηξίεο. Κπβέξλεζε & ΔΔ ζέινληαο λα απαιιαγνχλ απφ ην 
«θφζηνο» ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηελ έρνπλ κεηαηξέςεη ζε «αηνκηθή ππφζεζε», ηελ έρνπλ 
ππνβηβάζεη ζε «βνήζεκα», ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ζεζπίδνληαη θαη λέεο εηζθνξναπαιιαγέο γηα ηελ 
εξγνδνζία. Με απνθάζεηο ηνπο ηα αζθαιηζηηθά καο ηακεία ζπλερίδνπλ λα ζηεξίδνπλ ηξάπεδεο 
θαη επηρεηξήζεηο, ηδνγάξνληνο ζην ρξεκαηηζηήξην, αγνξάδνληαο νκφινγα θ.ι.π.. ε απηή ηελ 
θαηεχζπλζε έρνπλ ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ηφζν ε πιεηνςεθία ηεο ΑΓΔΓΤ, φζν θαη νη 
αληίζηνηρεο πιεηνςεθίεο ησλ ζπκβηβαζκέλσλ εγεζηψλ ησλ νκνζπνλδηψλ φπσο θαη ηεο 
ΔΚΓΤΓΑ, πνπ γηα ρξφληα  θνίκηδαλ ηνπο εξγαδφκελνπο ζην δεκφζην  κε ηα παξακχζηα είηε ηνπ 
«εληαίνπ», είηε ησλ «θιαδηθψλ» κηζζνινγίσλ. 

Η πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο «απειεπζέξσζεο» ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 
Μεραληθνχ ζηνρεχεη ζηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο ζπγθέληξσζεο ηεο παξαγσγήο 
έξγσλ θαη κειεηψλ ζηα ρέξηα κηα ρνχθηαο κνλνπσιηαθψλ νκίισλ. Οη εξγαδφκελνη 
κεραληθνί βγαίλνπλ πνιιαπιά ρακέλνη απφ ηελ πνιηηηθή απηή. Δμαλαγθάδνληαη λα πσινχλ ηελ 
εξγαηηθή ηνπο δχλακε κε νινέλα θαη ρεηξφηεξνπο φξνπο, ελψ ε ζπγθέληξσζε ηεο παξαγσγήο 
νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή ρηιηάδσλ απηναπαζρνινχκελσλ κεραληθψλ. πγρξφλσο, καδί κε ηα άιια 
ιατθά ζηξψκαηα, πιεξψλνπλ θη απηνί ηε γηγάλησζε ηνπ θφζηνπο ησλ ηερληθψλ έξγσλ θαη ηελ 
επζπγξάκκηζε ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπο κε ηηο αλάγθεο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ νκίισλ.  

3. ηνλ αληίπνδα απηήο ηεο πνξείαο, νη κηζζσηνί κεραληθνί ηνπ δεκνζίνπ φπσο θαη φινη  νη 
εξγαδφκελνη, είκαζηε ππνρξεσκέλνη λα απαληήζνπκε παηψληαο πάλσ  ζηνπο αγψλεο πνπ θάλακε  
φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα, αθνινπζψληαο φκσο ηελ ζηξαηεγηθή πνπ ελνπνηεί ηνπο 
ζηφρνπο πάιεο κε βάζε ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ, μεπεξλψληαο 
ηηο ινγηθέο ησλ δήζελ εθηθηψλ απνθνκκέλσλ θιαδηθψλ ζηφρσλ. 

ήκεξα, είλαη πην θαζαξφ απφ πνηέ φηη ν κφλνο δξφκνο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, αλεμάξηεηα 
απφ θιάδν θαη εξγνδφηε, είλαη ν δξφκνο ηεο ηαμηθήο ζπζπείξσζεο θαη ηνπ αλππνρψξεηνπ αγψλα 
γηα ηελ αλαηξνπή ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ θαη ηεο δηεθδίθεζεο ελφο άιινπ δξφκνπ 
αλάπηπμεο κε ζηφρν θαη γλψκνλα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζχγρξνλσλ αλαγθψλ ηνπ εξγαδφκελνπ 
ιανχ. Δλφο αγψλα ζε ξήμε κε ηηο μεπνπιεκέλεο εγεζίεο ησλ ΓΔΔ-ΑΓΔΓΤ, πνπ ζα ζεκαδεχεη ηνλ 
πξαγκαηηθφ αληίπαιν, ηελ πνιηηηθή ηεο ΔΔ-ΓΝΣ θαη ηεο άξρνπζαο ηάμεο ζηνρεχνληαο ηελ ζπλνιηθή 
αλαηξνπή ηεο θαη φρη απιά κηα θπβεξλεηηθή ελαιιαγή αλάκεζα ζηα θφκκαηα ηνπ θεθαιαίνπ θαη 
ηνπ επξσκνλφδξνκνπ. Δλφο αγψλα γηα λα απνδεζκεπηεί ε ρψξα απφ ηα δεζκά ησλ 
ηκπεξηαιηζηηθψλ ελψζεσλ (ΔΔ, ΓΛΣ, ΛΑΣΟ θιπ.) θαη λα δηαγξαθηεί ην ρξένο ζηελ 
πνξεία γηα λα πάξεη ν εξγαδφκελνο ιαφο ηελ εμνπζία ζηα ρέξηα ηνπ, λα πεξάζνπλ ζηελ 



θνηλσληθή ηδηνθηεζία ηα ήδε ζπγθεληξσκέλα κέζα παξαγσγήο κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ 
θαη εξγαηηθφ έιεγρν. 

Κάζε κέξα πνιιαπιαζηάδνληαη νη εξγαδφκελνη, νη λένη, νη άλεξγνη πνπ δε ζθχβνπλ ην θεθάιη, δε 
δέρνληαη ην δξφκν πνπ εηνηκάδεη ε καχξε ζπκκαρία θπβέξλεζεο -ΣΡΟΪΚΑ -εξγνδνζίαο. Η 
αγαλάθηεζε δελ είλαη αξθεηή, πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ ππνθχπηεη ζηελ πξνπαγάλδα ηνπ «φινη ίδηνη 
είλαη». Οη κάρεο ζα είλαη ληθεθφξεο αλ δνζνχλ κέζα απφ ηνπο αγψλεο πνπ ζπγθξνχνληαη 
κε ηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο, ηεο ΔΔ, ηνπ ΓΛΣ, ηεο εξγνδνζίαο. Η θινπή ηεο κίδαο θαη 
ηεο δηαθζνξάο, είλαη ζηαγφλα κπξνζηά ζηελ λφκηκε ιεζηεία  ηεο δνπιεηάο ησλ εξγαδνκέλσλ! 
Απαληάκε ζεηηθά, κε ηε ζπκπφξεπζή καο κε ην ηαμηθφ εξγαηηθφ θίλεκα θαη ην ΠΑΜΔ, ζηελ αλάγθε 
λα δηακνξθσζεί ε αλαγθαία θνηλσληθή ζπκκαρία εξγαηψλ, θησρψλ αγξνηψλ, απηαπαζρνινχκελσλ, 
λενιαίαο, γπλαηθψλ γηα ηε ιατθή αληεπίζεζε. Απαληάκε ζεηηθά κε ηαμηθφ πφιεκν ζηνλ θαζεκεξηλφ 
αληεξγαηηθφ νηθνλνκηθφ, ηδενινγηθφ θαη θνηλσληθφ πφιεκν πνπ δερφκαζηε. 

 
ΓΔΛ ΑΛΑΓΛΧΡΗΕΟΤΚΔ  ΘΑΛΔΛΑ ΥΡΔΟ! 

ΑΓΧΛΑ ΓΗΑΡΘΔΗΑ ΓΗΑ ΛΑ ΑΛΑΣΡΔΦΟΤΚΔ ΣΖΛ ΠΟΙΗΣΗΘΖ ΔΔ – ΓΛΣ – 
ΠΙΟΤΣΟΘΡΑΣΗΑ! 

ΑΓΧΛΗΕΟΚΑΣΔ ΓΗΑ: 

 Πξαγκαηηθέο απμήζεηο κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο. Δηζαγσγηθφ 
θαζαξφ βαζηθφ κηζζφ γηα ηελ θαηεγνξία ΠΔ 2.000 € θαη θαηαιεθηηθφ 4.000 €, πνπ 
πξνθχπηνπλ απφ ηηο δεκνζηνυπαιιειηθέο κηζζνινγηθέο ζρέζεηο θαη απφ ηελ θιηκάθσζε ηνπ 
θαηψηεξνπ βαζηθνχ κηζζνχ γηα ΤΔ 1.400 €.  

 Πιήξε - ζηαζεξή εξγαζία γηα φινπο. 7σξν - 5ήκεξν - 35σξν. Κνληκνπνίεζε φισλ ησλ 
ζπκβαζηνχρσλ θαη εθηάθησλ ζπλαδέιθσλ καο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. ΟΥΙ 
ζηα Σνπηθά χκθσλα Απαζρφιεζεο θαη ηηο ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Κακηά εθαξκνγή ζηε 
ρψξα καο ηεο νδεγίαο Μπνιθελζηάηλ. ΟΥΗ ζηελ αμηνιφγεζε θαη ηε ζχλδεζε κηζζνχ θαη 
παξαγσγηθφηεηαο. ΟΥΗ ζηηο απνιχζεηο θαη ηελ κεηαηξνπή Γεκνζίσλ ππαιιήισλ ζε κηζζσηνχο 
ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Γηα φινπο ηνπο αλέξγνπο επίδνκα αλεξγίαο ζην 80% ηνπ θαηψηεξνπ 
κηζζνχ. Τπνινγηζκφ ηνπ ρξφλνπ αλεξγίαο σο ζπληάμηκνπ ρξφλνπ. Δπηδφηεζε ησλ λέσλ αλέξγσλ 
ρσξίο θακηά πξνυπφζεζε. 

 Άκεζε θαηάξγεζε φισλ ησλ αληη - αζθαιηζηηθψλ λφκσλ ΠΑΟΚ θαη ΝΓ. Απνθιεηζηηθά 
Γεκφζην χζηεκα Θαζνιηθήο, Τπνρξεσηηθήο Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο. Άκεζε κείσζε 
ησλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ ζηα πξν ηνπ 1992 επίπεδα κε αληίζηνηρε 
αχμεζε ησλ εξγνδνηηθψλ θαη θξαηηθψλ εηζθνξψλ, ζηελ θαηεχζπλζε ηεο πιήξνπο 
απαιιαγήο ησλ εξγαδφκελσλ απφ εηζθνξέο. 

 χληαμε κεηά απφ 30 ρξφληα δνπιεηάο ρσξίο φξην ειηθίαο ή ζηα 60 γηα ηνπο άλδξεο θαη ζηα 
55 γηα ηηο γπλαίθεο. Δπαλαζχλδεζε ηεο θαηψηεξεο ζχληαμεο κε ην κηζζφ ηνπ ΓΤ. χληαμε ζην 
80% ηνπ ηειεπηαίνπ κηζζνχ. Πιήξεο θαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ζε έλα 
απνθιεηζηηθά Γεκφζην χζηεκα Τγείαο. Θαηάξγεζε ησλ εηζθνξψλ γηα ηνλ Κιάδν Τγείαο. 
Άκεζε απφζπξζε ηνπ ΣΚΔΓΔ απφ ηε Σξάπεδα Αηηηθήο θαη ην Υξεκαηηζηήξην. Άκεζε 
απφδνζε ησλ νθεηιψλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη ηεο εξγνδνζίαο ζην Σακείν. Άκεζε δηεθδίθεζε ησλ 
απσιεηψλ ζην απνζεκαηηθφ απφ ηελ άηνθε θαηάζεζή ηνπ ζηε Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. 

 Κάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπαηδεπηηθψλ αλαγθψλ κέζα απφ εληαίν, δεκφζην, δσξεάλ 
εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα. Καηάξγεζε θάζε κνξθήο ηδησηηθήο εθπαίδεπζεο. Έλα θαη κνλαδηθφ, 
εληαίν αθαδεκατθφ δίπισκα γηα θάζε εηδηθφηεηα κεραληθνχ, 5εηνχο δηάξθεηαο, κνλαδηθή 
πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, ελάληηα ζηελ απνζχλδεζε ζπνπδψλ-
επαγγέικαηνο θαη ηελ θνηλνηηθή θαηεχζπλζε γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ «θιεηζηψλ» 
επαγγεικάησλ. Να θαηαξγεζνχλ ηα ΠΓ ηνπ ΤΠΔΠΘ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηηο θνηλνηηθέο νδεγίεο 
(θαη ηελ πξφζθαηε 36/2005) ζην εζληθφ δίθαην. 



 ΟΥΗ ζην μεπνχιεκα-«αμηνπνίεζε» ησλ Οιπκπηαθψλ αζιεηηθψλ έξγσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηνπο 
ηδηψηεο. Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο πξνο φθεινο ηνπ ιανχ θαη φρη ησλ κεγαινεπηρεηξεκαηηψλ 
θαη ησλ ηδησηηθψλ ζπκθεξφλησλ. Μέησπν πάιεο γηα ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θεληξηθνχ 
ζρεδηαζκνχ ηνπ Γεκνζίνπ φζν αθνξά ηηο αλάγθεο ηνπ ζε Μεραληθνχο. 

 Θαηάξγεζε ησλ ΓΗΣ, ησλ πκβάζεσλ Παξαρψξεζεο θαη ησλ λφκσλ αλαδηάξζξσζεο ηνπ 
θαηαζθεπαζηηθνχ ηνκέα (δεκφζηα έξγα, κειέηεο). Δληαίνο θξαηηθφο θνξέαο θαηαζθεπψλ γηα 
φιεο ηηο θάζεηο παξαγσγήο έξγσλ, πνπ ζα θαηνρπξψλεη ην δεκφζην έξγν θαη ηε ιατθή θαηνηθία 
ζαλ θνηλσληθά αγαζά θαη φρη ζαλ εκπνξεχκαηα. Κξαηηθφ πξφγξακκα νηθνδφκεζεο αζθαιψλ, 
ζχγρξνλσλ θαη θζελψλ ιατθψλ θαηνηθηψλ. Τινπνίεζε πξνγξακκάησλ αληηπιεκκπξηθψλ έξγσλ, 
έξγσλ αληηζεηζκηθήο ζσξάθηζεο θιπ. 

 Θαηάξγεζε ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ απειεπζέξσζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ησλ 
ηειεπηθνηλσληψλ. Δληαίνη θξαηηθνί θνξείο ζηνπο παξαπάλσ ηνκείο, πνπ ζα απνηεινχλ ιατθή 
πεξηνπζία θαη ζα ππεξεηνχλ ηηο αλάγθεο ησλ εξγαδφκελσλ, ζην πιαίζην ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο. 
Οπζηαζηηθή εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ. Γεκηνπξγία 
θξαηηθνχ ζψκαηνο ηερληθψλ αζθαιείαο θαη γηαηξψλ εξγαζίαο. 

 Αχμεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ζηηο 40.000 € γηα ην δεπγάξη κε πξνζαχμεζε 5.000 € γηα θάζε 
παηδί, θαηάξγεζε ηνπ Φ.Π.Α. θαη ησλ άιισ αληηιατθψλ έκκεζσλ θφξσλ ζηα είδε πιαηηάο 
ιατθήο θαηαλάισζεο θαη ζηα θαχζηκα. Άκεζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ θνξνινγίαο ηνπ θεθαιαίνπ 
ζην 45%. 

 Διεχζεξε πνιηηηθή - ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Καηάξγεζε φισλ ησλ ηξνκνλφκσλ θαη ησλ 
ζπκθσληψλ κε ΗΠΑ θαη Δπξσπατθή Έλσζε πνπ ρηππάλε ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη 
ειεπζεξίεο. 

Ινχληνο 2011 


