
Αθήνα, 5 Νοέμβρη 2017 

ΟΛΟΙ και ΟΛΔ ζηο ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΟ ηοσ ΠΑΜΔ 

ζηις 9 ΝΟΔΜΒΡΗ ζηις 6.30 μ.μ. ζηο ΤΝΣΑΓΜΑ 

Η επηζηξνθή ησλ ηερληθψλ θιηκαθίσλ ηεο Δπξσδψλεο θαη ηνπ ΓΝΣ αιιά θαη ην πξνζρέδην ηνπ 
θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ζεκαίλνπλ λέα κέηξα εηο βάξνο ηεο εξγαηηθήο ιατθήο νηθνγέλεηαο.   

Οη «εθθξεκφηεηεο» ηεο ηξίηεο «αμηνιφγεζεο» έρνπλ σο ππξήλα ηα λέα ρηππήκαηα ζηα “εξγαζηαθά” 
κε λέεο κεηψζεηο ζε ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο παξνρέο, λέα εκπφδηα ζηελ θήξπμε εξγαηηθψλ απεξγηψλ, ηελ 
έλαξμε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηα «θφθθηλα» δάλεηα ζηηο ηξάπεδεο, ηελ πνξεία ηεο 
απνπιεξσκήο ησλ ιεμηπξφζεζκσλ ρξεψλ ηνπ Γεκνζίνπ ζε ηδηψηεο.     

Η δηάζεζε ηνπ 2% ηνπ ΑΔΠ γηα εμνπιηζκνχο ζηελ ππεξεζία ηνπ ΝΑΣΟ θαη νη λέεο ζπκθσλίεο δηο 
επξψ ζηελ ακεξηθαληθή πνιεκηθή βηνκεραλία, κε αηρκή ηελ αλαβάζκηζε ηνπ ζηφινπ ησλ F-16, πξνζηίζεληαη 
πάλσ ζηα 3 δηο επξψ πνπ πεγαίλνπλ θάζε ρξφλν ζε λαηντθνχο εμνπιηζκνχο, αζθήζεηο θαη απνζηνιέο ηελ ίδηα 
ζηηγκή πνπ πεηζνθφβνληαη θνλδχιηα ζε ζρνιεία, λνζνθνκεία, ζπληάμεηο, θνηλσληθά επηδφκαηα. 

Γιεκδικούμε: 

 ΤΠΟΓΡΑΦΗ Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο θαη επαλαθνξά κε λφκν ζηα 751 επξψ γηα φζνπο 
ακείβνληαη κε ην βαζηθφ κηζζφ, σο ειάρηζηε βάζε γηα απμήζεηο ζηνπο θαηψηαηνπο κηζζνχο. Καηψηεξν 
κεξνθάκαην ζηα 33,57 επξψ. 

 Να θαηαξγεζεί κε λφκν ην αίζρνο ησλ άζιησλ κηζζψλ πείλαο, ησλ 586 θαη 511 επξψ θαη θαλέλαο 
εξγαδφκελνο λα κε βξίζθεηαη θάησ απφ ηα 751 επξψ. 

 Δπαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ. 

 Να θαηαξγεζνχλ άκεζα φινη νη αληεξγαηηθνί λφκνη πνπ ηζαθίδνπλ ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο. Καζνιηθή 
ηζρχο θαη ππνρξεσηηθφηεηα ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο. Δθαξκνγή ηεο κεηελέξγεηαο κέρξη 
ηελ ππνγξαθή λέαο Δ ρσξίο θαλέλα ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 

 Όρη ζηηο αληεξγαηηθέο αιιαγέο πνπ αιπζνδέλνπλ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ, πνπ εκπνδίδνπλ 
ηελ πξνθήξπμε απεξγηψλ θαη ηελ αλάπηπμε αγψλσλ ησλ εξγαδφκελσλ, ηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο. 

 Αθνξνιφγεην αηνκηθφ φξην 20.000 επξψ, πξνζαπμαλφκελν 5.000 επξψ γηα θάζε παηδί. Καηάξγεζε 
ηνπ ΔΝΦΙΑ θαη φισλ ησλ ραξαηζηψλ. 

 Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηελ εξγαηηθή - ιατθή νηθνγέλεηα. 

 Κακηά ζπκκεηνρή ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο ζρεδηαζκνχο θαη πνιέκνπο. Κακία εκπινθή ζηα ζθαγεία ηνπ 
ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. Άκεζε απεκπινθή ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ απφ φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, 
έμσ απφ ηα ζχλνξα. 

 Να θιείζνπλ φιεο νη μέλεο ζηξαηησηηθέο εγθαηαζηάζεηο. Έμσ ην ΝΑΣΟ απφ ην Αηγαίν θαη ηα Βαιθάληα. 

 Λέκε φρη ζηηο πνιεκηθέο δαπάλεο ησλ Ναηντθψλ πνιεκηθψλ ζρεδηαζκψλ. Γηεθδηθνχκε δαπάλεο γηα 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο εξγαηηθήο, ιατθήο νηθνγέλεηαο. 

 

 
Απαντάμε και κλιμακώνουμε την πάλη μασ. 

Συμμετέχουμε ςτο  ςυλλαλητήριο του ΠΑΜΕ, 

ςτισ 9 Νοέμβρη ςτην Αθήνα 6.30 μ.μ. ςτο Σφνταγμα. 

Προςυγκέντρωςη ςτισ 6 μ.μ., Πλατεία Κάνιγγοσ 


