
Συνάδελφοι εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι

Όπως όλα δείχνουν, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι 
σταθερά προσανατολισμένη στην υπογραφή μιας νέας 
αντιλαϊκής συμφωνίας με την αντιδραστική «Ιερή Συμ-
μαχία» ΕΕ-ΔΝΤ. Μιας συμφωνίας που περιλαμβάνει νέ-
ους φόρους, χτύπημα των ταμείων, ιδιωτικοποιήσεις, συ-
νέχιση και παγίωση του μνημονιακού πλαισίου.

Με το δόγμα «ούτε σύγκρουση- ούτε υποταγή» και του 
«έντιμου συμβιβασμού» υποτάχτηκε στις βασικές αξιώ-
σεις των δανειστών και του κεφαλαίου και εγκατέλειψε 
γρήγορα τις όποιες προγραμματικές εξαγγελίες και κόκ-
κινες γραμμές. Αποδέχτηκε την αποπληρωμή του χρέους 

και την αποφυγή κάθε μονομερούς ενέργειας αντίθετης 
στο μνημονιακό κεκτημένο.

Συμφώνησε στην επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 
και στην φορολεηλασία της εργατικής τάξης και των λα-
ϊκών στρωμάτων. Διακήρυξε τη συνέχεια ενός κράτους 
υπηρέτη της ολιγαρχίας.

Κάθε μέρα που περνάει γίνεται ολοένα και πιο φανερό ότι 
η γραμμή του συμβιβασμού στο πλαίσιο της ΕΕ, της εξυπη-
ρέτησης του χρέους, της υποταγής στο κεφάλαιο και στους 
εργοδότες, οδηγεί σε όξυνση των κοινωνικών προβλημά-
των, στην χειροτέρευση της θέσης των εργαζομένων, στη 
διαιώνιση και συνέχιση της πολιτικής των μνημονίων και της 
βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής Ε.Ε.-ΔΝΤ-κεφαλαίου. Η κυ-
βερνητική πολιτική:

Να πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν,
να διεκδικήσουμε όσα μας αξίζουν!

Εργατικά Σχήματα – Κινήσεις 
Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα

Όχι σε νέα συμφωνία-μνημόνιο



Συνάδελφοι  
εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι 
Δεν υπάρχει τρίτος δρόμος ανάμεσα στα συμφέρο-
ντα της εργαζόμενης πλειοψηφίας από τη μια και 
τα συμφέροντα του κεφαλαίου από την άλλη. Αυτό 
αποδεικνύουν και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και «με-
ταρρυθμίσεις» στην αγορά εργασίας.

Η κατάσταση στη δουλειά και τη ζωή μας συνο-
λικά παραμένει δραματική, η πολιτική της φτώχειας 
και της μιζέριας συνεχίζεται, από την καλπάζουσα ανεργία, 
την επισφάλεια, την εργοδοτική αυθαιρεσία, τις τεράστιες 
μισθολογικές απώλειες της 5ετίας, την διάλυση των συλ-
λογικών συμβάσεων, κλπ.
Οι εργοδότες αποθρασυμένοι από τους αντεργατικούς 
νόμους, προχωρούν σε μειώσεις μισθών, απολύσεις, 
τρομοκρατία, αντικατάσταση «παλιών» εργαζόμενων με 
«νέους» με ελαστικές μορφές απασχόλησης (voucher κα). 
Το εργοδοτικό έγκλημα στα ΕΛΠΕ καταδεικνύει την απάν-
θρωπη συνταγή της κερδοφορίας που χρησιμοποιεί η ερ-
γοδοσία και που θέλει τους εργαζόμενους αναλώσιμους.

Να σπάσουμε την αναμονή  
και την ανάθεση. 

Mάχη τώρα ενάντια στα νέα και 
παλιά μέτρα.

Να ξηλωθεί η αντιλαϊκή πολιτική 
ΕΕ-ΔΝΤ-κεφαλαίου!

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, η νεολαία να βρεθούμε στην 
πρώτη γραμμή για να μην περάσουν τα νέα μέτρα και 
να γκρεμιστούν τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί τους 
νόμοι. Καμία αντιλαϊκή συμφωνία με όποιο «περιτύλιγμα» 
και όνομα έρθει. Για να βγουν οι εργατικές ανάγκες στο 
προσκήνιο, για να διεκδικήσουμε το χαμένο πλούτο.

Μόνο με αγώνες και διεκδίκηση, θα μπει 
φραγμός στις αντιλαϊκές πολιτικές. Μόνο με συ-
ντονισμένο πανεργατικό αγώνα θα ηττηθεί η κυβερνητι-
κή πολιτική της υποταγής και θα ικανοποιηθούν τα άμεσα 
αιτήματα των εργαζομένων, των ανέργων, της νεολαίας.

Καμία εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του εργοδο-
τικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού, που δεν 
πρόκειται να ξεδιπλώσουν καμία ουσιαστική αγωνιστική 
απάντηση στη νέα συμφωνία-μνημόνιο.

Συνεχίζει τις ιδιωτικοποιήσεις (π.χ. ΟΛΠ, ιππόδρο-
μος, κ.λπ.). Ταυτόχρονα οι τεράστιες ελλείψεις σε προσω-
πικό και η υποχρηματοδότηση επιταχύνουν την εξέλιξη 
των ιδιωτικοποιήσεων σε όλο το δημόσιο, και κυρίως 
στην υγεία, την πρόνοια, στους ΟΤΑ, στα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και συνολικά στην εκπαίδευση.

Οι κλαδικές συμβάσεις παραμένουν εξοβελισμένες 
και πρακτικά καταργημένες. Η δέσμευση της νέας κυβέρ-
νησης για επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 
ευρώ οδηγείται σε αναβολή. Ακόμα και αυτές οι κυβερ-
νητικές προτάσεις, τίθενται υπό την αίρεση των αξιώσεων 
της εργοδοσίας και των δανειστών. Στο σχέδιο Νόμου του 
Υπ. Εργασίας για τα εργασιακά, διακρίνει κανείς την διατή-
ρηση και συνέχιση των κομβικών αντεργατικών ρυθμίσε-
ων που επιβλήθηκαν από τα μνημόνια.

Στον τομέα της ανεργίας, πρώτη προτεραιότητα της 
κυβέρνησης είναι η διεύρυνση και γενίκευση της εκ πε-
ριτροπής και προσωρινής εργασίας, των προγραμμά-
των ΟΑΕΔ- ΕΣΠΑ, προσφέροντας τζάμπα εργασία στο 
κεφάλαιο και ανακυκλώνοντας την ανεργία. Η Κυριακάτι-
κη αργία δεν νομοθετείται γιατί το ζητούν οι έμποροι.

Το καθεστώς της εργασιακής ομηρίας συνεχίζε-
ται, με χιλιάδες εργαζόμενους συμβασιούχους να ζουν 
υπό το καθεστώς της απειλής άμεσης απόλυσης. Πολλοί 
παραμένουν απλήρωτοι εδώ και μήνες, ενώ η κυβέρνη-
ση νομοθετεί (άρθρο 49 του ν. 4325/2015) παράτα-
ση των συμβάσεων με ιδιώτες και για συμβάσεις έρ-
γου στις υπηρεσίες καθαριότητας σε όλο το δημόσιο και 
τους φορείς του. Παράλληλα, φέρνει 52.000 και πλέον 
“ωφελούμενους” μέσω των 5μηνων προγραμμάτων 
ανακύκλωσης της ανεργίας.

Μεθοδεύεται νέα λεηλασία των ασφαλιστικών 
ταμείων που θα οδηγήσει στην τελική κατάρρευσή τους. 
Ήδη το ΕΤΑΑ άρχισε να σπάει ομόλογα χάνοντας εκατομ-
μύρια. Άνοιξε η συζήτηση για συμφωνία για την κατάργηση 
στην ουσία των συνταξιοδοτήσεων κάτω από τα 62 χρόνια 
(για τα 35 και 37 έτη χωρίς όριο, με ανήλικο, στα βαρέα και 
ανθυγιεινά, κ.λπ.).

Μας προετοιμάζουν για νέες περικοπές στους 
μισθούς μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφο-
ράς και εναπομεινάντων επιδομάτων και με νέο μισθο-
λόγιο στο δημόσιο που θα είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
μια “νέα” αξιολόγηση, η οποία στη βασική της κατεύ-
θυνση θα παραμένει στο πλαίσιο του ανταγωνισμού-κα-
νιβαλισμού μεταξύ των εργαζομένων. Επιχειρείται να 
επιβληθεί μόνιμα και υποχρεωτικά ο θεσμός της κι-
νητικότητας μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε όλο το 
δημόσιο σε λάστιχο.



Σήμερα χρειάζεται  
ένα ταξικά ανασυγκροτημένο 
εργατικό κίνημα 
Που θα παλεύει για τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. 
Ανεξάρτητο από την αστική πολιτική και λογική, συγκρο-
τημένο σε ταξική βάση, που θα ασκεί πολιτική από τους 
ίδιους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους. Της αλ-
ληλεγγύης και της συλλογικότητας, του μαζικού ανατρεπτι-
κού αγώνα και όχι της διαμαρτυρίας. Της αποφασιστικής 
σύγκρουσης με τον κόσμο του κεφαλαίου, με την οικονο-
μική και πολιτική εξουσία του. 

Οι αγώνες του τελευταίου διαστήματος, όπως στην 
υγεία ή μάχες που δίνονται σε χώρους του ιδιωτικού 
τομέα, είναι ελπιδοφόρα σημεία της δυνατότητας μιας 
νέας ανάτασης των αγώνων μας.

Συνάδελφοι εργαζόμενοι, άνεργοι, νέοι
Δεν περιμένουμε άλλο, παλεύουμε διεκδικούμε και 
επιβάλουμε!

Άμεση νομοθετική κατοχύρωση του κατώτερου 
μισθού στα 751 ευρώ, όλων των κλαδικών μισθών 
και Συμβάσεων και επιδομάτων στα επίπεδα του 2009, 
σαν αφετηρία για πραγματικές αυξήσεις, ώστε να ζούμε 
αξιοπρεπώς από τη δουλειά μας. Κατάργηση όλων των 
μνημονιακών νόμων και διατάξεων που τσακίζουν τις 
συλλογικές συμβάσεις και επέβαλαν περικοπές σε μι-
σθούς και συντάξεις. 
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού και σύνταξης. 
Κανένας εργαζόμενος χωρίς συλλογική σύμβαση. 
Ξεπάγωμα της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέ-
λιξης για όλους τους εργαζόμενους. Αυξήσεις στους μι-
σθούς στο δημόσιο με νέο μισθολόγιο χωρίς σύνδεση του 
μισθού με το βαθμό, την αξιολόγηση και την απόδοση, με 
τα κριτήρια της ανταγωνιστικότητας.

Άμεσα μέτρα ενάντια στην ανεργία. Άρση της απαγό-
ρευσης των προσλήψεων και μαζικές προσλήψεις σε δημό-

σιο, υγεία, παιδεία, 
πρόνοια, ΟΤΑ. Μείωση του 
χρόνου εργασίας και συνταξιοδότη-
σης (7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο). Εθνικοποίηση, 
χωρίς αποζημίωση και άνοιγμα όλων των κλει-
στών εργοστασίων, με εργατικό έλεγχο.

Επίδομα ανεργίας σε όλους τους ανέρ-
γους χωρίς προϋποθέσεις, ίσο με το βασικό μι-
σθό. Διαγραφή των χρεών τους σε τράπεζες, εφο-
ρία, δημόσιο, ταμεία. Πλήρης ιατροφαρμακευτική 
ασφαλιστική κάλυψη των ανέργων και πρόσβαση 
τους σε όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες.

Μόνιμη & σταθερή δουλειά για όλους με 
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κα-
τάργηση τώρα της ευέλικτης και ελαστικής εργασί-
ας. Νομοθετική ρύθμιση τώρα για να μπει τέλος στην 
ομηρία των συμβασιούχων με μετατροπή των συμ-
βάσεων τους σε αορίστου χρόνου. Να σταματήσει το 
σκλαβοπάζαρο των προγραμμάτων απασχόλησης, των 
ενοικιαζόμενων, της αμοιβής με μπλοκάκι.

Εφαρμογή των ΣΣΕ και του μισθολογίου στους 
εργαζόμενους των 5μηνων μέσω ΟΑΕΔ και 
όλων των εργαζομένων με οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας. Κατάργηση της απλήρωτης και μαύρης εργασίας 
με αυστηρές ποινές στους εργοδότες. Επαναφορά της 
Κυριακής αργίας και του 5ήμερου.

Άμεσα μέτρα για την κοινωνική ασφάλι-
ση. Αποκατάσταση των απωλειών από το PSI. Άμεση 
χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Να απο-
δοθούν οι οφειλές του κράτους και της εργοδοσίας. 
Αύξηση των εργοδοτικών και κρατικών εισφορών, κα-
τάργηση της εργατικής εισφοράς. Κατάργηση των αντι-
ασφαλιστικών νόμων. Αποκλειστικά δημόσια, καθολι-
κή κοινωνική ασφάλιση. Καμία περικοπή σε εφάπαξ 
και επικουρική σύνταξη. Όχι σε οποιαδήποτε σκέψη 
για νέα αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
με οποιοδήποτε τρόπο.



Καμιά ιδιωτικοποίηση, κατάργηση των νόμων εκ-
χώρησης -άμεσης ή έμμεσης- των αρμοδιοτήτων του δη-
μοσίου και των ΟΤΑ σε ιδιώτες. Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ, 
επανεθνικοποίηση των εταιρειών που ξεπουλήθηκαν. 
Εθνικοποίηση των τραπεζών χωρίς αποζημίωση, με εργα-
τικό έλεγχο. Αποκλειστικά δημόσιο σύστημα στα βασικά 
κοινωνικά αγαθά (ενέργεια, νερό, συγκοινωνίες, υγεία, 
εκπαίδευση, πολιτισμός, κλπ), ενάντια στην απελευθέρω-
ση των αγορών. Όχι στη ληστεία των ταμειακών διαθέσι-
μων του δημοσίου και των ταμείων.

Παλεύουμε άμεσα ενάντια στους πλειστηρια-
σμούς και τις κατασχέσεις. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ 
και όλων των χαρατσιών. Να αυξηθεί η φορολογία του 
κεφαλαίου στο 45%. Δραστική μείωση στη φορολόγηση 
των εργαζομένων. Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα είδη λαϊκής 
κατανάλωσης.

Δημοκρατία στους χώρους δουλειάς. Πλήρης 
προστασία της συνδικαλιστικής δράσης. Ανεξαρτησία των 
συνδικάτων από κάθε κρατική, δικαστική και εργοδοτική 
παρέμβαση. Κατοχύρωση του εργατικό βέτο των σωμα-
τείων για κρίσιμα θέματα της παραγωγικής διαδικασίας.
Συνολικός πολιτικός αγώνας για την ανατροπή της πολιτι-
κής του μαύρου μετώπου κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ

Κατάργηση των μνημονίων, κανένα νέο μνημόνιο 
όπως και να ονομάζεται. Παύση πληρωμών, διαγρα-
φή του χρέους. Ακύρωση του Δημοσιονομικού Συμ-
φώνου Σταθερότητας. Απειθαρχία, ρήξη, έξοδος από 
ευρωζώνη και ΕΕ. Παίρνουμε πίσω όσα μας έκλεψαν, 
διεκδικούμε όλα όσα μας αξίζουν, τον πλούτο που πα-
ράγουμε. Ανατρέπουμε την σχέση μισθών-κερδών με 
ορίζοντα την κατάργησης της εκμετάλλευσης ανθρώ-
που από άνθρωπο.

Το επόμενο διάστημα:
➧  Απαιτούμε από τις συνδικαλιστικές 

οργανώσεις να κηρύξουν πανεργατική 
απεργιακή απάντηση στην αντιλαϊκή συμφωνία.

➧  Καλούμε σε μαζικές συνελεύσεις στους 
χώρους δουλειάς και οργάνωση αγωνιστικών 
κινητοποιήσεων.

➧  Στηρίζουμε τις απεργιακές κινητοποιήσεις 
κλάδων και σωματείων και κάθε 
αγωνιστική κινητοποίηση ενάντια 
στην παγίωση και συνέχιση του 
μνημονιακού πλαισίου και τις 
νέες αντιλαϊκές συμφωνίες.

Όχι σε νέα συμφωνία-μνημόνιο

➧ Αγωνιστικές Κινήσεις Συσπειρώσεις ΟΤΑ
➧  Αγωνιστική Πρωτοβουλία για την Ανατροπή στην 

ΠΟΕΔΗΝ
➧ Αγωνιστική Πρωτοβουλία πρ. ΑΤΕ - Πειραιώς
➧ Αγωνιστική Συσπείρωση Εργαζομένων ΟΤΕ
➧ Αγωνιστική Ταξική Ενότητα στο ΕΚΑ 
➧ Αριστερή Πρωτοβουλία Τεχνικών
➧  ATTACK στην ανεργία και στην επισφάλεια 
➧ Δίκτυο Διοικητικών Υπαλλήλων ΑΕΙ
➧  Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία – ΕΑΣ ΕΘΕΛ
➧  ΛΑΝΤΖΑ-Αγωνιστική εργατική Συσπείρωση στον 

Επισιτισμό Τουρισμό
➧  Πρόταση Προοπτικής – Ανεξάρτητη Αριστερή 

Κίνηση Εργαζομένων Εθνικής Τράπεζας
➧  Πρωτοβουλία Εργαζομένων εταιρειών  

φαρμάκου/ιατροτεχνολογικών  
& συναφών κλάδων

➧ Πρωτοβουλία Οικοδόμων
➧  Πρωτοβουλία Συναδέλφων  

Βιβλίου-Χάρτου- 
Ψηφιακών Ειδών

➧  Ριζοσπαστική  
Παρέμβαση  
 Μισθωτών  
Λογιστών
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