
Αθήνα, 20 Μάη 2018 

ΑΠΕΡΓΙΑ 30 Μάη 2018 

ΟΛΟΙ ζηιρ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ηος ΠΑΜΕ  

ηην ΑΘΗΝΑ ζηην ΠΛΑΣΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ζηιρ 10:30 π.μ. 

ηην ΕΛΕΤΙΝΑ ζηην ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΑΟΤ ζηιρ 10:00 π.μ. 

Ζ επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε νμχλεηαη κε θάζε 

κέζν. Υηππάλε ηηο πιινγηθέο πβάζεηο, ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία, ηδησηηθνπνηνχλ πεξαηηέξσ ηηο 

επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, ηε ΓΔΖ, ηα ΔΙΠΔ, ην ΓΔΦΑ. Σα κέηξα απέλαληη ζηνπο 

εξγαδφκελνπο είλαη εδψ γηα λα κείλνπλ.  

Οπνηαδήπνηε, ζπδήηεζε πεξί εμφδνπ απφ ηα κλεκφληα είλαη παξαπιαλεηηθή θαη ζηνρεχεη λα 

απνθνηκίζεη ην εξγαηηθφ θίλεκα. Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ θνξντδεχεη φηαλ ιέεη φηη βγαίλνπκε 

απφ ηα κλεκφληα. Θξχβεη φηη νη αληεξγαηηθνί-αληηιατθνί λφκνη πνπ ςεθίζηεθαλ ζην πιαίζην ησλ 

κλεκνλίσλ παξακέλνπλ θη φηη ηα κλεκνληαθά κέηξα ζα εθαξκφδνληαη απηφκαηα. Θξχβεη φηη ζα 

θέξεη 88 λέα πξναπαηηνχκελα γηα λα θιείζεη ηελ 4ε αμηνιφγεζε.  

Όπσο θαίλεηαη απφ ηε ζπδήηεζε ηεο νκάδαο εξγαζίαο ηνπ Γηνχξνγθξνππ, γηα ηα κέηξα ηεο 4εο 

αμηνιφγεζεο θαη θάπνηεο νπξέο ηεο 3εο, ζηφρνη είλαη ε δηεχξπλζε ησλ ειεθηξνληθψλ 

πιεηζηεξηαζκψλ, ε πινπνίεζε θαη επέθηαζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνηήζεσλ, λέεο 

παξεκβάζεηο ζηελ αγνξά Δλέξγεηαο, θαζψο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε.  

Ζ εθηέιεζε ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ην α’ ηεηξάκελν απεηθνλίδεη απμεκέλν πξσηνγελέο 

πιεφλαζκα, ζηα 2,3 δηο € απφ 1,7 πνπ ήηαλ πέξπζη, πξνεξρφκελν απφ ηε κείσζε θαηά 1,1 δηο €, 

θπξίσο δαπαλψλ γηα πγεία-πξφλνηα, παηδεία, έξγα ιατθήο πξνζηαζίαο θιπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

άγξηα άκεζε θαη έκκεζε θνξνινγία ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. Απφ εθεί πξνέξρνληαη ηα καησκέλα 

πιενλάζκαηα! 

Αθφκε, απφ 1/1/2019 νη ζπληάμεηο πεηζνθφβνληαη γη’ άιιε κηα θνξά, θαηαξγνχληαη επηδφκαηα πνπ 

ηπρφλ παίξλεη ν ζπληαμηνχρνο, θαη παγψλνπλ κέρξη ην 2022. Οη πεξηθνπέο ζηηο ζπληάμεηο 

ππνινγίδνληαη ζηα 7,8 δηο € γηα ηελ ηξηεηία 2019-2021. 

Σελ ίδηα ζηηγκή, ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ – ΑΛΔΙ δέλεη πην ζθηρηά ηε ρψξα θαη ην ιαφ ζην άξκα 

ηνπ ΛΑΣΟ θαη ησλ ηκπεξηαιηζηηθψλ ελψζεσλ. Κεηαηξέπεη ηελ Διιάδα ζε κηα απέξαληε ΛΑΣΟτθή 

βάζε. πκκεηέρεη ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο εθηφο ζπλφξσλ, θη αο ηζρπξίδεηαη ην αληίζεην. Παίδεη ην 

παηρλίδη ηεο «γεσζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο» κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηδηψμεσλ 

ληφπησλ θαη μέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ. 



Οη πιεηνςεθίεο ζηε ΓΔΔ θαη ΑΓΔΓΤ θη απφ θνληά νη δπλάκεηο πνπ ηηο ζηεξίδνπλ ζηνπο ηφπνπο 

δνπιεηάο, ζηεξίδνπλ μεδηάληξνπα κε θάζε ηξφπν ηελ αληηιατθή ιαίιαπα. Αξλήζεθαλ θαη 

θαηαςήθηζαλ ηελ πξφηαζε ηνπ ΠΑΚΔ, ην Γελάξε, γηα απεξγία ελάληηα ζην πνιπλνκνζρέδην πνπ 

ρηππνχζε ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία. Πνιέκεζαλ ηελ απεξγία ζηηο 12 Γελάξε πνπ θήξπμαλ 

Οκνζπνλδίεο θαη πλδηθάηα, κε ην πξφζρεκα φηη είλαη ηνπ ΠΑΚΔ. Σψξα, πήξαλ απφθαζε γηα 

απεξγία ζηηο 30 Κάε κε «πιαίζην αηηεκάησλ» πνπ ζα δήιεπαλ νη βηνκήραλνη. Δίλαη ππέξ ηεο 

αλάπηπμεο ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ κε θαινχο φξνπο πψιεζεο. Εεηάλε ηε 

ζχλδεζε ηεο εθπαίδεπζεο, ηνπ επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

θεθαιαίνπ. Δπηδηψθνπλ λα ζχξνπλ ηνπο εξγάηεο θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα ζε λέεο ζπζίεο γηα λα 

αβγαηαίλνπλ ηα θέξδε ηνπο νη βηνκήραλνη! 

ςνάδελθοι έσοςμε πείπα! Θαλείο ηίκηνο εξγάηεο λα κε δείμεη αλνρή ζηε βαξβαξφηεηα ηεο 

«δίθαηεο αλάπηπμεο» πνπ αλακαζνχλ θπβέξλεζε θαη εξγνδνηηθνί ζπλδηθαιηζηέο. Ζ ζεκεξηλή 

αξλεηηθή θαηάζηαζε πνπ αληηκεησπίδνπκε ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη ζηε δσή καο, δελ αιιάδεη 

ζθχβνληαο ην θεθάιη θαη θαηαπίλνληαο ηα λέα θπβεξλεηηθά παξακχζηα. Γπξλάκε ηηο πιάηεο καο 

ζηηο ζπκβηβαζκέλεο εξγνδνηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο. 

Είναι ζηο σέπι μαρ να αλλάξοςμε ηη ζωή μαρ! ςζπειπωνόμαζηε ζηο ωμαηείο. 

Ππθλψλνπκε ηηο γξακκέο ηνπ ζπλδηθάηνπ καο θαη ηνπ ΠΑΚΔ. Βγαίλνπκε ζηελ αληεπίζεζε! Δίλαη 

επηηαθηηθφ λα δπλακψζεη ε γξακκή ηεο αλππαθνήο θαη ηεο αληίζηαζεο ζην εξγαηηθφ θίλεκα. Αθφκα 

πεξηζζφηεξνη, νξγαλσλφκαζηε, πξνεηνηκάδνπκε ηελ απάληεζή καο, ραξάδνπκε ην δξφκν ηεο 

αληεπίζεζεο. 

ηιρ 30 Μάη απεπγούμε με ηα δικά μαρ αιηήμαηα, για ηιρ δικέρ μαρ ανάγκερ! 

 Παιεχνπκε ελάληηα ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν.  

 Απαηηνχκε εδψ θαη ηψξα ηελ απεκπινθή ηεο ρψξαο απ’ ηα ζθαγεία ηνπ ΛΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ.  

 Απαηηνχκε λα πάςεη ηψξα ην έγθιεκα θαη ε ζθαγή ελαληίνλ ηνπ Παιαηζηηληαθνχ ιανχ.  

 Απαηηνχκε απμήζεηο ζε κηζζνχο θαη κεξνθάκαηα.  

 Γηεθδηθνχκε επαλαθνξά ηεο ππνρξεσηηθφηεηαο ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο.  

 Θαλέλαο εξγαδφκελνο ρσξίο Δ, θαλέλαο θάησ απφ 751 € βαζηθφ κηζζφ!  

 Θαλέλαο αλαζθάιηζηνο. Κέηξα πξνζηαζίαο, πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. 

 Λα ζηακαηήζνπλ νη πιεηζηεξηαζκνί ησλ ιατθψλ θαηνηθηψλ! Θαηάξγεζε ηνπ ΔΛΦΗΑ. 

 Λα ζηακαηήζεη ε ηδησηηθνπνίεζε ηνπ θιάδνπ ηεο ελέξγεηαο. Αγσληδφκαζηε γηα εληαίν, 

απνθιεηζηηθά δεκφζην θνξέα ελέξγεηαο ζηελ ππεξεζία ηνπ ιανχ! 

 Γηεθδηθνχκε θζελφ ξεχκα γηα ην ιαφ. Φζελά θαχζηκα γηα ην ιατθφ λνηθνθπξηφ θαη ηνπο 

απηαπαζρνινχκελνπο, θαηάξγεζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ ζηα θαχζηκα. 

ΟΛΟΙ ζηιρ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ηος ΠΑΜΕ  

ηην ΑΘΗΝΑ ζηην ΠΛΑΣΕΙΑ ΟΜΟΝΟΙΑ ζηιρ 10:30 π.μ. 

ηην ΕΛΕΤΙΝΑ ζηην ΠΛΑΣΕΙΑ ΛΑΟΤ ζηιρ 10:00 π.μ. 


