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Οη απεξγνί πνπ ζπγθεληξσζήθακε ζήκεξα Σεηάξηε 11 Μαΐνπ ζην Πεδίνλ Άξεσο ζηελ 
απεξγηαθή ζπγθέληξσζε ηεο ΓΔΔ θαη ηεο ΑΓΔΓΤ, αληηδξώληαο ζηελ αζθνύκελε  
θπβεξλεηηθή πνιηηηθή εγθξίλακε ην παξαθάησ ςήθηζκα: 

Αληηζηεθόκαζηε ζηελ πην αθξαία λενθηιειεύζεξε επίζεζε πνπ δερόκαζηε ζε βάξνο ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ηεο δσήο καο. 

Η Κπβέξλεζε θαη ε Σξόηθα, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ηα 
πξνβιήκαηα ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο ιακβάλνπλ κέηξα πνπ αθαηξνύλ έλα – έλα ηα 
δηθαηώκαηα θαη ηηο θαηαθηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο, γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ 
ηηο απαηηήζεηο ησλ δαλεηζηώλ, ησλ θεξδνζθόπσλ, ησλ ηξαπεδηηώλ θαη ησλ εξγνδνηώλ, 
αδηαθνξώληαο πιήξσο γηα ηηο θνηλσληθέο επηπηώζεηο θαη ηα αδηέμνδα ζηελ νηθνλνκία.   

Η επίζεζε πνπ δερόκαζηε αθνξά ζην ζύλνιν ησλ δηθαησκάησλ καο. Μεηώζεθαλ θαη 
κεηώλνληαη θαηαθόξπθα ηα εηζνδήκαηά καο κέζα από ηελ κείσζε ηνπ 13νπ θαη 14νπ 
κηζζνύ θαη ησλ νξηδόληησλ πεξηθνπώλ ζην Γεκόζην, ζηηο ΓΔΚΟ θαη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο, 
κέζα από ηελ αύμεζε ηνπ ΦΠΑ θαη ηηο απμήζεηο ζηα είδε επξείαο θαηαλάισζεο, κέζα από 
ηηο απμήζεηο ζηα δηόδηα θαη ζηηο ηηκέο ησλ εηζηηεξίσλ. 

Πεξηνξίδνληαη θαη θαηαξγνύληαη ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα. Μεηά ηελ θύξηα 
αζθάιηζε, ζην ηξαπέδη ηνπ Πξνθξνύζηε βξίζθνληαη νη επηθνπξηθέο ζπληάμεηο θαη ηα ΒΑΔ. 

πγρσλεύνληαη θαη ππνβαζκίδνληαη Γεκόζηεο Τπεξεζίεο θαη  Γεκόζηεο Δπηρεηξήζεηο κε 
κνλαδηθό θξηηήξην ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δαπαλώλ θαη ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ. 
Απνδηαξζξώλνληαη νη δεκόζηεο ζπγθνηλσλίεο, ε Γεκόζηα Παηδεία, ε Γεκόζηα Τγεία κε ηηο 
θαηαξγήζεηο Τπεξεζηώλ θαη κε κεηαθνξά ηνπ θόζηνπο ζηηο πιάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη 
ηεο θνηλσλίαο. 
 
Ακθηζβεηνύληαη νη πιινγηθέο Γηαπξαγκαηεύζεηο θαη ζπξξηθλώλνληαη νη πιινγηθέο 
πκβάζεηο Δξγαζίαο θαη κέζα από ηηο εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπκβάζεηο ηθαλνπνηνύληαη ηα 
αηηήκαηα ησλ εξγνδνηώλ γηα ηνλ πεξηνξηζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ αιιά θαη 
ησλ εζόδσλ ησλ Αζθαιηζηηθώλ Σακείσλ. 

Η ύθεζε, ε αύμεζε ηεο αλεξγίαο, νη ειαζηηθέο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ην θιείζηκν ησλ 
θαηαζηεκάησλ ε αύμεζε ησλ σξώλ εξγαζίαο ζην δεκόζην, ε ππνβάζκηζε ησλ 
θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ, ε αύμεζε ηεο θηώρεηαο θαη ηεο εμαζιίσζεο, είλαη ην 
απνηέιεζκα ησλ αδηεμόδσλ λενθηιειεύζεξσλ πνιηηηθώλ. 

Σα κλεκόληα δηαδέρνληαη ην έλα ην άιιν κε βαζηθό πάληα ζηόρν ηελ θαηάξγεζε ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ ππνηαγή ηεο ρώξαο ζηα 
ζπκθέξνληα ησλ ηνθνγιύθσλ δαλεηζηώλ ηεο Σξόηθαο. Οη αλάγθεο γηα λέν δαλεηζκό ηεο 
ρώξαο θαη ην λέν Μλεκόλην, αλαδεηθλύνπλ ην αδηέμνδν θαη ηελ απνηπρία ησλ κέηξσλ θαη 
ησλ πνιηηηθώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ύθεζεο θαη ηνπ ρξένπο.  

Σαπηόρξνλα νη πνιηηηθέο πνπ πξνσζνύληαη ζε επίπεδν Δπξ.Έλσζεο  κε πξόζρεκα ηελ 
αληαγσληζηηθόηεηα ζα νδεγήζνπλ ζε καθξόρξνλε ιηηόηεηα, αλεξγία θαη ζηελ παξαπέξα 
ζπξξίθλσζε ησλ εξγαζηαθώλ, αζθαιηζηηθώλ θαη ζπιινγηθώλ δηθαησκάησλ όισλ ησλ 
Δπξσπαίσλ εξγαδνκέλσλ ζε δηεύξπλζε ησλ θνηλσληθώλ αληζνηήησλ  

Σν νξγαλσκέλν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα, νη εξγαδόκελνη, νη ζπληαμηνύρνη, νη άλεξγνη ηεο 
ρώξαο καο κε ελόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα δίλνπλ κεγάιεο κάρεο όρη κόλν γηα ηελ 
απόθξνπζε ησλ Νενθηιειεύζεξσλ πνιηηηθώλ, αιιά θαη γηα ηελ πξνώζεζε  θαη εθαξκνγή 
ελόο ηειείσο δηαθνξεηηθνύ κίγκαηνο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο πνπ ζα εμαζθαιίδεη θαη ζα 



 2 

δηεπξύλεη ηα εξγαζηαθά, νηθνλνκηθά, αζθαιηζηηθά θαη θνηλσληθά δηθαηώκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ, θαζώο θαη ηελ έμνδν ηεο ρώξαο από ηελ ύθεζε, ηελ θξίζε θαη ηηο 
«δαγθάλεο» ηνπ Μλεκνλίνπ ησλ ηνθνγιύθσλ δαλεηζηώλ. 
 
Γηεθδηθνύκε αλαδηάξζξσζε ηνπ ρξένπο κε ηξόπν δίθαην πξνο όθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ 
θαη ησλ πνιηηώλ. Απαηηνύκε ηε ξηδηθή αιιαγή ηεο αζθνύκελεο Νενθηιειεύζεξεο 
Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο, πξνσζνύκε ηελ Παλεπξσπατθή εξγαηηθή αληίζηαζε θαη πάιε γηα 
ηελ αθύξσζε απηώλ ησλ αληηθνηλσληθώλ θαη αληηαλαπηπμηαθώλ επηινγώλ. 
 
ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ και ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ 

 Aπνδέζκεπζε ηεο ρώξαο από ηηο κνλεηαξηζηηθέο θαη πεξηνξηζηηθέο πνιηηηθέο ησλ 
Βξπμειιώλ, πνπ ελδηαθέξνληαη κόλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ νηθνλνκηθά ηζρπξώλ θαη όρη 
ησλ ιαώλ θαη ησλ πνιηηώλ Γηαθσλνύκε ξηδηθά κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Μλεκνλίνπ αιιά θαη 
κε ην ιεγόκελν «ζύκθσλν αληαγσληζηηθόηεηαο» γηαηί δηεπξύλεη ηελ ύθεζε, ηελ αλεξγία, 
ηε θηώρεηα, ηελ εμαζιίσζε θαη ηηο θνηλσληθέο αληζόηεηεο. Απαηηνύκε από ηελ θπβέξλεζε 
λα αιιάμεη ξηδηθά ηελ εθαξκνδόκελε πνιηηηθή θαη λα απνξξίςεη ηηο ζπληαγέο εθπνίεζεο 
ηνπ δεκνζίνπ πινύηνπ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ Γεκνζίνπ. 
 
 Γηεθδηθνύκε ηελ θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθώλ  δηαηάμεσλ ησλ Νόκσλ: 

- γηα ηηο εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο Δ, ηε Γηαηηεζία, ηελ άξζε εγγπήζεσλ γηα ηηο 
επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο θαη ηηο απνδεκηώζεηο απνιύζεσλ ησλ 
λενπξνζιακβαλνκέλσλ. 

Απνξξίπηνπκε ηηο ζαξσηηθέο αιιαγέο ζηηο ΓΔΚΟ, πνπ παξαβηάδνπλ επζέσο ηε 
ζπιινγηθή απηνλνκία θαη ηηο Δ γηαηί επηβάιινπλ λέεο δξαζηηθέο κεηώζεηο ησλ 
απνδνρώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, κεζνδεύνπλ ην θιείζηκν ή ηελ ηδησηηθνπνίεζή ηνπο 
θαη αλνίγνπλ ην δξόκν ζε απνιύζεηο πξνζσπηθνύ. 

Επηηέιοσς λα πιερώζοσλ οη έτοληες, οη θοροθιέπηες θαη οη εηζθοροθιέπηες 
οη οποίοη εσζύλοληαη γηα ηελ θρίζε θαη ηο τρέος, ελώ ζήκερα ζσλετίδοσλ λα 
θερδοζθοπούλ ζε βάρος ηες θοηλωλίας θαη ηωλ εργαδοκέλωλ. 

 
ΑΠΑΘΣΟΤΜΕ: 
 

 Άκεζα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο απαζρόιεζεο θαη δηαζθάιηζεο ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο.  

 εβαζκό θαη δηαζθάιηζε ηεο ζπιινγηθήο απηνλνκίαο, ηνπ πιαηζίνπ ζπιινγηθώλ 
δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο όπσο πξνβιέπεη ν Ν. 
1876/1990. 

 Σήξεζε ηεο ππνρξέσζεο ησλ εξγνδνηηθώλ νξγαλώζεσλ γηα θιαδηθέο ζπιινγηθέο 
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη θαηάξηηζε Δ, ρσξίο παξειθπζηηθέο ηαθηηθέο κε ζηόρν ηελ 
αλαηξνπή ησλ Δ θαη ηε γελίθεπζε ηεο ππνγξαθήο εηδηθώλ επηρεηξεζηαθώλ Δ, κε 
πξόζρεκα ηελ θξίζε θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα. 

 ηαζεξή θαη πιήξεο εξγαζία κε δηθαηώκαηα γηα όινπο. 

 Απζηεξέο θπξώζεηο ζηνπο εξγνδόηεο πνπ επσθεινύληαη από ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη 
παίξλνπλ κέηξα ζε βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, επηβάιινληαο εθ 
πεξηηξνπήο εξγαζία θαη θάζε κνξθήο ειαζηηθή απαζρόιεζε κε ζηόρν ηελ εξγαζία ρσξίο 
δηθαηώκαηα. 

 Άκεζα κέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλεξγίαο κε ελεξγεηηθέο πνιηηηθέο κεηάβαζεο ζε 
ζέζεηο πιήξνπο θαη ζηαζεξήο εξγαζίαο.  

 Άκεζα θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα ηόλσζεο ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο απαζρόιεζεο  κε 
θνηλσληθνύο ζηόρνπο θαη ξήηξεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο κε αλαπηπμηαθά, νηθνλνκηθά 
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κέηξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θνλδύιηα πνπ πξέπεη θαη κπνξνύλ λα 
πξνέιζνπλ από ηηο ρξεκαηηζηεξηαθέο θεξδνζθνπηθέο θηλήζεηο ησλ Σξαπεδώλ ησλ 
θεθαιαίσλ θαη ησλ αγνξώλ. 

 Δπηκήθπλζε ηνπ ρξόλνπ θαηαβνιήο ηνπ επηδόκαηνο αλεξγίαο θαη δηακόξθσζή ηνπ ζην 
80% ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ. Δπέθηαζε ηεο ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο γηα όιν ην 
ρξόλν ηεο αλεξγίαο. 

 Δπαλαθνξά ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ καο. Καηνρύξσζε θαη 
δηεύξπλζε ηνπ ζεζκνύ ησλ ΒΑΔ θαη ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ. 

 Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο αθξίβεηαο θαη ηεο δξακαηηθήο κείσζεο ηεο αγνξαζηηθήο 
δύλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνύρσλ. 

 Άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο θαη ελίζρπζεο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ ρακειόκηζζσλ θαη ησλ 
ρακεινζπληαμηνύρσλ.  

 Πιήξε απνθαηάζηαζε θαη επηζηξνθή όιωλ ηωλ ιεζηεπζέληωλ πνζώλ από ηα δνκεκέλα 
θξαηηθά νκόινγα.  

 Άκεζε επαλαρνξήγεζε ηεο 13εο θαη 14εο ζύληαμεο θαη ηνπ 13νπ θαη 14νπ κηζζνύ ζην 
Δεκόζην θαη ζηηο ΔΕΚΟ. 

 Άκεζε επηρνξήγεζε ηνπ Τακείνπ Πξόλνηαο πξνθεηκέλνπ λα θαηαβιεζνύλ όια ηα εθάπαμ 
πνπ εθθξεκνύλ. 

 Νέν εληαίν κηζζνιόγην γηα ηνπο Δεκόζηνπο Υπαιιήινπο πνπ δελ ζα αμηνπνηεζεί ωο 
εξγαιείν γηα ηε δηαηώληζε ηεο ιηηόηεηαο θαη γηα λέεο πεξηθνπέο ζην Δεκόζην, αιιά ζα 
αλαβαζκίδεη κηζζνύο θαη ζπληάμεηο ζύκθωλα κε ηελ πξόηαζε ηεο Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 

 Πξνζηαζία ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θνηλσθειώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 
Απνξξίπηνπκε θαηεγνξεκαηηθά ηελ πνιηηηθή εθπνίεζεο ησλ ΓΔΚΟ ζηξαηεγηθήο 
ζεκαζίαο όπσο ΓΔΗ, ΔΛΣΑ, ΔΤΓΑΠ, ΔΤΑΘ, ΟΣΔ, ΛΑΡΚΟ, ΝΑΤΠΗΓΔΙΑ, ΛΙΜΑΝΙΑ 
θι.     

 Απζηεξά θαη απνηειεζκαηηθά κέηξα πάηαμεο ησλ κνλνπσιηαθώλ ζπκπεξηθνξώλ θαη 
δξάζεσλ, κείσζε θαη όρη αύμεζε ησλ ηηκνινγίσλ ησλ ππεξεζηώλ θνηλήο σθέιεηαο 
(ελέξγεηα, λεξό, εηζηηήξηα, ππεξεζίεο πγείαο, νηθνγελεηαθήο ζηήξημεο, παηδείαο θι). 

 Δλίζρπζε ηνπ ΔΠΔ γηα ηνλ απνηειεζκαηηθό έιεγρν θαη ηελ απζηεξή ηηκσξία ησλ 
αληεξγαηηθώλ εξγνδνηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ πνπ θαηαπαηνύλ θαζεκεξηλά ηα 
δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ κε ηελ απεηιή απώιεηαο ηνπ κηζζνύ θαη ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

 Γίθαηε θαη αλζξσπνθεληξηθή κεηαλαζηεπηηθή πνιηηηθή. 

 Μέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο δίθαηεο, γξήγνξεο θαη απνηειεζκαηηθήο εμέηαζεο ησλ 
αηηήζεσλ αζύινπ. 

 
 
             Η Απεξγηαθή πγθέληξσζε ΓΔΔ – ΑΓΔΓΤ 
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