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ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στη Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη 

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου μας στις 

2 Φλεβάρη 19:00 στα γραφεία του Σωματείου 

 

πλάδειθνη εξγαδφκελνη, άλεξγνη, λένη θαη λέεο 

Ζ ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ αθνχ εθάξκνζε θαηά γξάκκα θαη επέθηεηλε ηνπο λφκνπο ησλ 
πξνεγνχκελσλ θπβεξλήζεσλ, έξρεηαη λα μειψζεη φηη έρεη απνκείλεη. Λνκνζεηεί γηα ην ζπκθέξνλ 
ησλ εξγνδνηψλ, επηρεηξψληαο λα θαηαξγήζεη δηθαηψκαηα πνπ κε ηνλ αγψλα ηνπο θέξδηζαλ θαη 
πξνάζπηζαλ νη εξγαδφκελνη. 

 

Σώπα απεπγιακόρ ξεζηκωμόρ πανηού! Οπγανώνοςμε και κλιμακώνοςμε ηον 
αγώνα με ζηόσο: 

ΝΑ ΜΗΝ ΠΔΡΑΔΙ ΣΟ ΝΔΟ ΑΝΣΙΑΦΑΛΙΣΙΚΟ ΔΚΣΡΩΜΑ! 

Να μην θηάζει καν ζηη Βοςλή! 

 

ςνάδελθοι, ζςναγωνιζηέρ 

Η κοινωνική αζθάλιζη για ηην μεγαλοεπγοδοζία και ηην κςβέπνηζη είναι κόζηορ! Γηα 
εκάο είλαη αλαθαίξεην δηθαίσκα, είλαη ε δσή καο θαη ε πξνζηαζία ησλ νηθνγελεηψλ καο! 

Η κοινωνική αζθάλιζη δεν σαπίζηηκε. Σα εθαηνκκχξηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαηέθηεζαλ απηφ ην 
δηθαίσκα κε ζθιεξνχο αγψλεο. Γηα λα έρνπλ νη εξγαδφκελνη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, λα κελ 
πεζαίλνπλ «ζαλ ην ζθπιί ζην ακπέιη», λα έρνπλ πξνζηαζία νη ίδηνη θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ 
αζζέλεηα, ζηελ αλαπεξία, ζηελ αλεξγία, ζηε κεηξφηεηα, ζηελ αλαηξνθή ησλ παηδηψλ, ζηνλ 
επαγγεικαηηθφ θίλδπλν θαη ηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο. Γηεθδίθεζαλ θαη θαηέθηεζαλ λα ππάξρεη 
πξνζηαζία θαη αμηνπξεπήο δσή κέζσ ησλ ζπληάμεσλ κεηά ηνλ εξγάζηκν βίν, θάιπςε θαη θξνληίδα 
ηεο εξγαηηθήο-ιατθήο νηθνγέλεηαο, πξνλνηαθά επηδφκαηα γηα ηηο εππαζείο νκάδεο.  

Όια απηά ηα δηθαηψκαηα ήηαλ πάληα πνιχ ιηγφηεξα απφ φζα δηθαηνχκαζηαλ, σζηφζν θξάηνο θαη 
εξγνδνζία είραλ ππνρξεσζεί λα «επηζηξέθνπλ» έλα κέξνο απφ ηνλ θιεκκέλν ηδξψηα καο κέζσ 
φισλ απηψλ ησλ παξνρψλ. Ο νόμορ ηηρ κςβέπνηζηρ ανοίγει ηο δπόμο για ηην απαλλαγή 
κπάηοςρ και επγοδοζίαρ από ηο να πληπώνοςν για ηην κοινωνική αζθάλιζη. Θέινπλ λα 
θάλνπλ ηνλ εξγαδφκελν απνθιεηζηηθά ππεχζπλν γηα ηελ αζθάιηζή ηνπ, ηνλ ζπξψρλνπλ ζηηο 
ηδησηηθέο αζθαιηζηηθέο. 

 

Γε θα παπαδώζοςμε ηην αζθάλιζη μαρ ζηα κοπάκια ηων αζθαλιζηικών 
εηαιπειών και ηων μεγαλεμπόπων ηηρ ςγείαρ! 

 

ΣΩΜΑΤΕΘΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 
ΑΤΤΘΚΗΣ-ΒΟΘΩΤΘΑΣ-ΕΥΒΟΘΑΣ-ΚΟΡΘΝΘΘΑΣ 
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kladikoenergeias.wordpress.com 
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Σο κςβεπνηηικό ζσέδιο δε διοπθώνεηαι! Μόνο αναηπέπεηαι! 

 

 Φέξλνπλ έλα λφκν - παθέην πνπ πεξηέρεη φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο αληηαζθαιηζηηθνχο 
λφκνπο ζηελ πην επηζεηηθή ηνπο κνξθή, νη νπνίνη θαηαξγνχλ ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε, κε φιεο 
ηηο κεηψζεηο πνπ έρνπλ ηζαθίζεη ην ιατθφ εηζφδεκα καδί κε λέεο δπζβάζηαρηεο. 

 Υαξίδνπλ φια ηα θιεκκέλα θαη ιεειαηεκέλα απφ ηα θνπξέκαηα, ηηο αλαθεθαιαηνπνηήζεηο ησλ 
ηξαπεδψλ, ηελ εηζθνξνδηαθπγή ηνπ θεθαιαίνπ. 

 Γνπιεηά σο ηα 67 ρξφληα γηα κηα ζχληαμε - επίδνκα θηψρεηαο γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. 

 Κεηψλνπλ ηελ θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ζην ειάρηζην θαη κφλν γηα έλα κέξνο ηεο ζχληαμεο θαη 
απηή ππφ πξνυπνζέζεηο, κε ζηφρν ηελ απαιιαγή ηνπ θξάηνπο. 

 Βγάδνπλ ζην ζθπξί ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ ηακείσλ γηα λα πιεξψζνπλ ηνπο δαλεηζηέο 
«ζηελ ψξα ηνπο» φπσο έθαλαλ θαη κε ηα ιεθηά ησλ ηακείσλ. 

 θαγηάδνπλ ηηο θχξηεο θαη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο γηα ηνπο λπλ θαη κειινληηθνχο ζπληαμηνχρνπο. 

 Λνκνζεηνχλ λέν ηξφπν ππνινγηζκνχ, δειαδή κφληκν κεραληζκφ κεηψζεσλ ζπληάμεσλ θαη 
παξνρψλ. Ζ ζχληαμε ζα ππνινγίδεηαη ζην ζχλνιν ηνπ εξγαζίκνπ βίνπ, κε ηνπο κηζζνχο ζήκεξα 
λα παξακέλνπλ ζηα άζιηα επίπεδα ησλ 586 θαη ησλ 511 επξψ. 

 Θαηαξγνχλ ην ΔΘΑ, ην επίδνκα πνπ έπαηξλαλ νη θησρνί ζπληαμηνχρνη. 

 Πεηζνθφβνπλ αθφκα κηα θνξά ηηο αλαπεξηθέο ζπληάμεηο, ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα ζπλερίδνληαο 
έλα αθήξπρην πφιεκν ζηνπο αλάπεξνπο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

 Σελ ίδηα κέξα κε ην λφκν Θαηξνχγθαινπ έθεξαλ ζηε Βνπιή λφκν γηα ηελ ηδησηηθή αζθάιηζε, 
ζηξψλνληαο θφθθηλν ραιί γηα ηηο αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο. 

 

Θαλέλαο εξγάηεο λα κελ παξαζπξζεί απφ ηελ ππνθξηηηθή ζηάζε ηεο ΛΓ, ηνπ ΠΑΟΘ, ησλ άιισλ 
θνκκάησλ πνπ ςήθηζαλ ην 3ν κλεκφλην, ςήθηζαλ ηηο κεηψζεηο θαη ην ζθαγηαζκφ ησλ δηθαησκάησλ 
θαη ηψξα πξνζπαζνχλ λα βγνχλε ιάδη. Θαλέλαο λα κελ παξαζπξζεί απφ ηα κεγάια ιφγηα ηεο 
εγεζίαο ηεο ΓΔΔ, αιιά θαη ησλ σκαηείσλ θαη Παξαηάμεσλ πνπ ηελ ζηεξίδνπλ. Απηνί έρνπλ 
ζηεξίμεη φιεο ηηο πξνεγνχκελεο αληηαζθαιηζηηθέο επηζέζεηο. Θξέθνπλ ηε ινγηθή ηεο ηαμηθήο 
ζπλεξγαζίαο, λα ηα βξνχκε εξγαδφκελνη θαη εξγνδφηεο. Θαλέλαο λα κελ μεράζεη ηε ζηάζε ηνπο, 
ηνπο ιεγφκελνπο θνηλσληθνχο δηαιφγνπο κε ηνπο νπνίνπο θνξφηδεπαλ ηνπο εξγαδνκέλνπο θαη 
ηαπηφρξνλα, απφ θνηλνχ κε ηνπο εξγνδφηεο, νξγάλσλαλ ηελ επίζεζε ζηα δηθαηψκαηά καο!  

 

Η ασφάλιση είναι δικαίωμα! Κοινωνική ασφάλιση για όλους αποκλειστικά 

δημόσια και υποχρεωτική! Να πληρώσει η πλουτοκρατία! 

Για να κερδίσουν οι εργαζόμενοι θα πρέπει να χάσουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι! 

 

Εργατιά μπροστά τώρα μια γροθιά, γκρέμισε μνημόνια και αφεντικά! 

 

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στη Γενική Απεργία στις 4 Φλεβάρη 


