
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ 18/5/2018 

30 ΜΑΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗ ΣΗΜΑΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ! 

Ούτε βήμα πίσω στην ολομέτωπη επίθεση του κεφαλαίου! 

Όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις του 
ΠΑΜΕ σε όλη τη χώρα (στην Αθήνα 10.30 π.μ. στην 

Ομόνοια) 
Η «ΔΙΚΑΙΗ» ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΧΕΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΧΑΜΕΝΟΥΣ 

Aσίγαστη είναι η επίθεση της άρχουσας τάξης στην εργατική τάξη και τα υπόλοιπα λαϊκά στρώματα. Το αφήγημα της 
“δίκαιης” ανάπτυξης που από κοινού κυβέρνηση, κόμματα του μνημονίου, ηγεσίες των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, 
ΕΣΕΕ, επιστημονικά επιμελητήρια, ΣΕΒ, εφοπλιστές και τραπεζίτες επαναλαμβάνουν, διαψεύδεται από την ίδια 
την πραγματικότητα! Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι το προσεχές καλοκαίρι φτάνουμε στο «τέλος των 
μνημονίων της επιτροπείας», οι υποσχέσεις για «δίκαιη ανάπτυξη» και ελάφρυνση των βαρών, αποτελούν 
προκλητική ειρωνεία για όλους εμάς που βρισκόμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της επίθεσης κεφαλαίου –
κυβέρνησης –ΕΕ 

Νιώθουμε στο πετσί μας πόσο «δίκαιη» είναι η δουλειά με το «μπλοκάκι» χωρίς δικαιώματα, με χαμηλούς μισθούς 
ακόμα και 580 ευρώ μικτά, με ατέλειωτες ώρες δουλειάς καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα. Πόσο ”δίκαιες” είναι 
οι πιέσεις για μετάθεση σε έργα εκτός Αττικής ή εκτός Ελλάδας με τον ίδιο μισθό, η καθυστέρηση των δεδουλευμένων, 
οι απλήρωτες υπερωρίες, οι υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, η συνεχιζόμενη φορολογική λαίλαπα, η 
εργοδοτική τρομοκρατία στα εργοτάξια και τα μελετητικά γραφεία, η έλλειψη μέτρων προστασίας που οδηγεί σε 
εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες, η ανεργία, η μαύρη-ανασφάλιστη εργασία, οι κατασχέσεις και οι 
πλειστηριασμοί, οι απολύσεις και μάλιστα χωρίς αποζημίωση.  

Το μεταμνημονιακό παραμύθι περιλαμβάνει όχι απλά την παγίωση όλων των αντεργατικών μέτρων που 
προηγήθηκαν, αλλά και την παραπέρα κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης, το διαρκές χτύπημα των λαϊκών 
δικαιωμάτων στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων και διατήρησης θετικών ρυθμών στην καπιταλιστική 
ανάπτυξη. Απ’ τις αρχές του 2019 έρχεται νέα μείωση 18% στις συντάξεις και απώλεια σχεδόν ενός μισθού από τη 
μείωση του αφορολόγητου. Το «καρότο» της «δίκαιης ανάπτυξης» πάει πακέτο με το «μαστίγιο», την εργοδοτική 
τρομοκρατία και ασυδοσία, την ένταση της κρατικής καταστολής: χτύπημα απεργιακών και λαϊκών κινητοποιήσεων, 
αυτεπάγγελτες διώξεις και ΜΑΤ. 

Τα δικά τους κέρδη πατάνε πάνω στις δικές μας θυσίες ακόμα και στο αίμα μας 

Τα συνεχή αντιλαϊκά μέτρα δεν αποτελούν λαθεμένες επιλογές της μιας ή της άλλης κυβέρνησης, ούτε «λάθος 
συνταγές» με τις οποίες επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το «αναπτυξιακό πρόβλημα». Η θωράκιση της κερδοφορίας και 
της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου απαιτεί φτηνή εργατική δύναμη, διάλυση των εργασιακών σχέσεων και 
τσάκισμα των αυτοαπασχολούμενων. Οι μισθοί φτώχειας, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, δηλαδή η ένταση της 
εκμετάλλευσης, μεταφράζονται σε κέρδη των ομίλων. Τα έσοδα από τη φοροληστεία, την εισφοροληστεία του ΕΦΚΑ, 
τις κατασχέσεις λαϊκών κατοικιών και την περικοπή κοινωνικών δικαιωμάτων και δαπανών κατευθύνονται ως κρατική 
χρηματοδότηση στους ομίλους, ως τοκοχρεωλύσια στους δανειστές. Οι κρατικές επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται 
αποτελούν «χρυσοφόρα» πεδία επένδυσης για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους, ενώ η επιτάχυνση - 
ολοκλήρωση των μέτρων «απελευθέρωσης» της αγοράς ανοίγει το δρόμο στους ομίλους για απόσπαση νέων 
μεριδίων αγοράς με τον βίαιο εκτοπισμό και προλεταριοποίηση των αυτoαπασχολούμενων. 

Ακόμα και εάν αποκατασταθούν υψηλοί ρυθμοί καπιταλιστικής ανάπτυξης, εάν υπάρξουν σταθερά πλεονάσματα και 
διευθετηθεί η «βιώσιμη» αποπληρωμή του χρέους, είτε με «μαξιλάρι» από τα ματωμένα πλεονάσματα είτε με 
«προληπτική γραμμή»,  η ίδια πολιτική θα συνεχίσει να εφαρμόζεται από κάθε αστική κυβέρνηση, με διαφορετικό νέο 
«αφήγημα». Η αλυσίδα της αντιλαϊκής επίθεσης συμπληρώνεται με το μεγάλο παζάρι διεθνών επιχειρηματικών ομίλων 
και  ισχυρών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων για τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου και της μεταφοράς του, των σφαιρών 
επιρροής στην περιοχή μας. Η βαθύτερη εμπλοκή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και 
σχεδιασμούς, για την ανάδειξη της χώρας σε διαμετακομιστικό και ενεργειακό κόμβο, όπως επιδιώκει το κεφάλαιο, 
μόνο κινδύνους προμηνύει για το λαό. Αυτό επιβεβαιώνουν οι εξελίξεις στα Ελληνοτουρκικά, η ένταση των τουρκικών 
διεκδικήσεων και αμφισβητήσεων. Η ανάδειξη της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο σημαιοφόρου των ΝΑΤΟ –ΗΠΑ στα 
επιθετικά τους σχέδια στην περιοχή, όχι μόνο δεν αποτελεί εγγύηση για την ειρήνη και τη λαϊκή ευημερία, αλλά αντίθετα 
πολλαπλασιάζει τον κίνδυνο ο λαός να πληρώσει ακριβά την επιδίωξη της άρχουσας τάξης να διασφαλίσει τα κέρδη και 
την εξουσία της.  Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει τους Νατοϊκούς δολοφόνους στη Συρία και ανακηρύσσει σε 
στρατηγικό εταίρο το κράτος –τρομοκράτη του Ισραήλ, που δολοφονεί εν ψυχρώ αμάχους και παιδιά. 



ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ 

Οι άθλιοι εργατοπατέρες του εργοδοτικού –κυβερνητικού συνδικαλισμού επιδιώκουν να μας πείσουν όχι μόνο να 
μείνουμε σκυφτοί, αλλά να αποδεχτούμε και να αγωνιστούμε για τους στόχους των επιχειρηματικών ομίλων. 

Είναι ταγμένοι να στηρίξουν την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όπως στήριξαν τις προηγούμενες, να εξασφαλίσουν «σιγή 
νεκροταφείου», για να περάσει και τα επόμενα προαπαιτούμενα ολοκληρώνοντας το ρόλο που ανέλαβε από τα πολιτικά 
της αφεντικά: να φέρει σε πέρας τη «βρώμικη» δουλειά που δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν οι προηγούμενες 
κυβερνήσεις.  

Οι πλειοψηφίες στις συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ), λίγο μετά μετά την αποκάλυψη της «γύμνιας» τους, 
στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς, αποφάσισαν μια απεργία στο πλαίσιο της συμμαχίας με το ΣΕΒ και τις ηγεσίες 
των ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, επιστημονικών Επιμελητηρίων προβάλλοντας αιτήματα κομμένα και ραμμένα στις απαιτήσεις των 
επιχειρηματικών ομίλων, απέναντι από τις ανάγκες μας. Έστησαν και μια “συμμαχία προθύμων” για να ξεγελάσουν, 
να μας ρίξουν στάχτη στα μάτια, να βγουν από την ανυποληψία και την απαξίωση. Τέτοια φιέστα στήνουν στις 30 Μάη! 
Μας καλούν να διαδηλώσουμε και να απεργήσουμε για “την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της 
καινοτομίας”, να διαδηλώσουμε δηλαδή με τα αιτήματα και το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ, της ΕΕ, της ΕΚΤ, των 
μνημονίων και της Κυβέρνησης. Και αυτό το ονομάζουν «εθνικό σχέδιο»! Είναι οι ίδιες δυνάμεις που τον περασμένο 
Γενάρη δεν προκήρυξαν ούτε μια απεργία «στηρίζοντας ουσιαστικά την κυβέρνηση να περάσει όλα τα μέτρα της 3ης 
Αξιολόγησης , πλειστηριασμούς, ιδιωτικοποιήσεις, τον περιορισμό του δικαιώματος της απεργίας. 

Στις 30 Μάη απεργούμε!  

Σημαδεύουμε τον πραγματικό αντίπαλο! Οργανώνουμε την αντεπίθεση! 

Βαδίζουμε στον ίδιο δρόμο με ταξικά σωματεία, επιτροπές αγώνα, ομοσπονδίες και εργατικά 
κέντρα που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μαζί με όσους βασανίζονται από την κυριαρχία των 
μονοπωλίων, με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς επαγγελματίες, τη φτωχή 
αγροτιά! 

Δυναμώνουμε τις εστίες αντίστασης και διεκδίκησης σε κάθε χώρο δουλειάς ενάντια στην 
εργοδοτική επίθεση, οργανώνουμε τον αγώνα μας με τη σημαία των αναγκών μας! 

 Στη μάχη για υπογραφή κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και 
επαναφορά των εργασιακών δικαιωμάτων που μας αφαίρεσαν, για αναπλήρωση των απωλειών της κρίσης 

 Στην κοινή μάχη για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και των τριών Μνημονίων, για την  επαναφορά 
και υποχρεωτικότητα εφαρμογής των ΣΣΕ 

 Για την κατάργηση της ελαστικής εργασίας με το ΔΠΥ, για σταθερές εργασιακές σχέσεις 

 Για την κατάργηση της ανταποδοτικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση, του νόμου Κατρούγκαλου και του συνόλου 
του αντιασφαλιστικού πλαισίου. Για να πληρώσουν για την κοινωνική ασφάλιση οι εργοδότες και το κράτος 

 Για την απαγόρευση των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας και των κατασχέσεων για χρέη των εργαζομένων 

 Για την κατάργηση της φοροληστείας στο λαϊκό εισόδημα και για να φορολογηθεί το κεφάλαιο 

 Για αποκλειστικά δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, με προσλήψεις στα δημόσια Νοσοκομεία, στα σχολεία, 
μόνιμων πλήρους απασχόλησης εκπαιδευτικών και υγειονομικών όλων των ειδικοτήτων 

Δίνουμε το χέρι σε όποιον σηκώνεται! Καλούμε κάθε συνάδελφο σε κάθε χώρο δουλειάς να αγωνιστούμε 
συλλογικά, μέσα από το Σωματείο, να δυναμώσουμε τη δική μας ταξική οργάνωση. Μόνο συλλογικά μπορούμε να 
διεκδικήσουμε αυξήσεις στον κατώτερο μισθό και προσλήψεις με σταθερές εργασιακές σχέσεις. Μόνο συλλογικά 
μπορούμε να αμυνθούμε στην εργοδοτική επίθεση, να αποκρούσουμε τη νέα επιχείρηση των Ομίλων (βλ. 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ), μέσα από Κώδικες Δεοντολογίας να αποσπάσουν δηλώσεις «νομιμοφροσύνης», να περιορίσουν και να 
ποινικοποιήσουν τη συνδικαλιστική δράση και την πολιτική παρέμβαση στους εργασιακούς χώρους, να καθιερώσουν το 
χαφιεδισμό ως πρακτική της εργοδοσίας ενάντια σε όποιον αντιστέκεται. Μόνος δρόμος για την κατάκτηση Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας είναι οι εργαζόμενοι σε Κατασκευαστικούς Ομίλους και Τεχνικές –Μελετητικές Εταιρείες να 
δημιουργήσουμε εστίες αντίστασης στους χώρους δουλειάς, να εφαρμόσουμε τις αποφάσεις του Σωματείου για 
απεργιακές κινητοποιήσεις με πραγματικούς απεργούς, να σταματήσει η παραγωγή με συλλογική απόφαση των ίδιων 
των συναδέλφων. Πρώτο σημαντικό βήμα η μαζικοποίηση των επιτροπών αγώνα των μελών μας στα μεγάλα 
εργοτάξια και στα γραφεία των μονοπωλιακών ομίλων. Προϋπόθεση για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας στον Κλάδο είναι η ενότητα και συμπόρευση με τις ταξικές δυνάμεις στον κλάδο, με το Συνδικάτο και την 
Ομοσπονδία Οικοδόμων, ενάντια στους κοινούς εργοδότες.  

Οφείλουμε να δυναμώσουμε την κοινή δράση με τις δυνάμεις των αυτοαπασχολούμενων τεχνικών για την 
κοινωνική συμμαχία στον κλάδο, ενάντια στις ηγεσίες ΤΕΕ και Επιστημονικών Συλλόγων, ενάντια στην κατάργηση 
της κοινωνικής ασφάλισης, τη φοροληστεία, την πολιτική της «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος, ενάντια στους 
κατασκευαστικούς ομίλους και τις Μελετητικές εταιρείες, τις εταιρείες παροχής Τεχνικών –Επιστημονικών Υπηρεσιών.

Η γραμμή του υποτιθέμενου «τρίτου πόλου» ανάμεσα στον εργοδοτικό συνδικαλισμό και τη συσπείρωση των 
ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ, αντικειμενικά υπονομεύει την ταξική ενότητα της εργατικής τάξης απέναντι στην 
επίθεση του κεφαλαίου. Είναι η ίδια τυχοδιωκτική γραμμή των συνδικαλιστικών δυνάμεων που καλούν σε 
απεργοσπασία στις 30 Μάη, ενώ ταυτόχρονα καλούν σε μαζική διαμαρτυρία(!!) κατά του εργοδοτικού 



συνδικαλισμού. Οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ δεν σηκώνουν τώρα για πρώτη φορά τη σημαία της καπιταλιστικής 
ανάπτυξης και του αφοπλισμού του εργατικού κινήματος. Σ’ όλες τις προηγούμενες απεργίες συγκρούστηκε και 
συγκρούεται η γραμμή του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού, της ταξικής συνεργασίας με τη γραμμή της 
ταξικής πάλης που σημαδεύει τον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία του, με την αντικαπιταλιστική 
γραμμή του ΠΑΜΕ. Το όποιο κάλεσμα για απεργοσπασία αντί για μαχητική αντιπαράθεση σχετικά με τη γραμμή 
πάλης και την οργάνωση του αγώνα, στην απεργία της 30 Μάη, όχι μόνο δεν αποδυναμώνει τη ΓΣΕΕ, αλλά τη 
βοηθά να φορά τη μάσκα του απεργού αγωνιστή και να εγκαλεί τις πραγματικές ταξικές δυνάμεις για υπονόμευση 
της απεργίας. Βοηθά στη συγκάλυψη και στην αντιστροφή της πραγματικότητας. Η απεργία της 30 Μάη μπορεί να 
αποτελέσει βήμα κλιμάκωσης του αγώνα των ταξικών σωματείων και ομοσπονδιών. 

Η πετυχημένη οργάνωση της πάλης απαιτεί να σημαδέψουμε  τον πραγματικό αντίπαλο, να συμπορευτούμε με εκείνες 
τις δυνάμεις που θέλουν και μπορούν να συγκρουστούν με τα μονοπώλια, το κράτος τους, την κυβέρνησή τους, με τον 
ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ. Όλοι μπορούμε να αναλογιστούμε ποια θα ήταν η κατάσταση σήμερα 
αν δεν υπήρχε η αγωνιστική δράση και στάση του ΠΑΜΕ, ο πρωτοπόρος ρόλος του στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα.  

 

Παλεύουμε για: 

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών – αντιασφαλιστικών - φορομπηχτικών νόμων ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ, των 
μνημονίων, όλων των νόμων που τσακίζουν τις ΣΣΕ.  

 Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν τη λειτουργία των σωματείων, που εμποδίζουν την προκήρυξη 
απεργιών και την ανάπτυξη αγώνων των εργαζόμενων,  τις εργατικές διεκδικήσεις. 

 Μείωση των ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθημερο, 7ωρο). Πλήρης και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του 
καθεστώτος πληρωμής με ΔΠΥ! Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου. Καμία μείωση των 
αποδοχών. Αυτόματη αναγνώριση της εξαρτημένης σχέσης με βάση αντικειμενικά κριτήρια χωρίς υποχρέωση του 
εργαζόμενου να τη δηλώσει και καταβολή των εισφορών απ’ τον εργοδότη.  

 Αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, παροχές. Επαναφορά των κλαδικών ΣΣΕ. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την 
υπογραφή νέας ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. Υπογραφή ΣΣΕ στον κλάδο μας με πραγματικές αυξήσεις. 
Συντονιζόμαστε με την Ομοσπονδία και το Συνδικάτο Οικοδόμων για την πάλη για υπογραφή ΣΣΕ στα εργοτάξια.  

 Άμεση μείωση των εισφορών. Καμία είσπραξη αναδρομικών οφειλών. Όχι στην ανταποδοτικότητα, αποκλειστικά 
δημόσια - καθολική - υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Όχι στα Επαγγελματικά Ταμεία! Άμεση αποδέσμευση του 
ΤΣΜΕΔΕ από την Att ica Bank. Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν, σύγχρονη και υψηλού επιπέδου υγεία – 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους ανεξάρτητα από χρέη προς τα ταμεία, κατάργηση των εισφορών στον 
κλάδο Υγείας! Επίδομα ανεργίας για όλους (και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκι») για όσο διαρκεί η ανεργία.  

 Σύνταξη μετά από 30 χρόνια δουλειάς (στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες). Κατάργηση του ΚΕΑΟ και 
των ρυθμίσεων για τις κατασχέσεις! Καμία κατάσχεση λαϊκής κατοικίας, επαγγελματικού εξοπλισμού, τραπεζικών 
λογαριασμών για χρέη προς τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο. Προστασία της λαϊκής κατοικίας με νόμο. 
Απαγόρευση πλειστηριασμών και κατασχέσεων για την εργατική λαϊκή οικογένεια. Πάγωμα χρεών για άνεργους 
και διαγραφή ανατοκισμών δανείων. Διαγραφή δανείων, ανέργων και εργαζομένων που έχουν υποστεί μειώσεις 
στους μισθούς. Διαγραφή τόκων και προσαυξήσεων για τα χρέη προς τις τράπεζες. 

 Όχι στη φοροληστεία. Αφορολόγητο όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, φόρος 45% 
στα κέρδη και τα περιουσιακά στοιχεία του μεγάλου κεφαλαίου. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.  

 Ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
αμοιβής τους (μισθό, ΔΠΥ), με προσανατολισμό στον έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. Κατάργηση των ιδιωτικών 
ΕΞ.Υ.Π.Π. και δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφάλειας και Ιατρών Εργασίας, ενταγμένου στο 
αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Να πληρώσει το κεφάλαιο για τον επαγγελματικό κίνδυνο. Διεύρυνση του 
θεσμού των ΒΑΕ.  

 Ουσιαστική προστασία της μητρότητας. Άδεια κυήσεως, τοκετού, γαλουχίας και φροντίδας των νεογέννητων, με 
πλήρεις αποδοχές και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα ανεξάρτητα από τον τρόπο αμοιβής (μισθό, ΔΠΥ), αντίστοιχα 
δικαιώματα για τις αυτοαπασχολούμενες. Κρατικό δίκτυο υποδομών, με δωρεάν υπηρεσίες για την οικογένεια, το 
παιδί, τα άτομα τρίτης ηλικίας, τους ανάπηρους. Επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες.  

 Κατάργηση κάθε μορφής εξετάσεων για την απόκτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, το ακαδημαϊκό δίπλωμα 
μοναδική προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος. Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, 
χωρίς ταξικούς φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε 
κατηγορίες. Καμιά μετατόπιση της «τεχνικής ευθύνης» από το κράτος και την εργοδοσία στον εργαζόμενο.  

 Κατάργηση του αντιλαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την εμπορευματοποίηση της γης και των δασικών εκτάσεων, 
του νερού, των φυσικών πόρων. Απόσυρση των Χωροταξικών Σχεδίων που υποτάσσουν τη χρήση γης στην 
κερδοφορία των μονοπωλιακών ομίλων. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου απελευθέρωσης στρατηγικών 
τομέων της οικονομίας (ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, ύδρευση, μεταφορές). Πάλη ενάντια σε κάθε μορφής 
ιδιωτικοποίηση. Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου δημόσιων/ιδιωτικών έργων και μελετών που επιταχύνουν τη 
συγκέντρωση μελετών και έργων στα χέρια του μεγάλου κεφαλαίου.  

 ΣΤΟΠ στα Πυρηνικά Σχέδια ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς 
σχεδιασμούς και πολέμους. Καμία εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Άμεση απεμπλοκή των ελληνικών 
Ενόπλων Δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις, έξω από τα σύνορα. Καμία αλλαγή συνόρων και των συνθηκών που 



τα κατοχυρώνουν! Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το Αιγαίο και τα 
Βαλκάνια. Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών.  

 


