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Συνάδελφοι,
Η κατάθεση από την κυβέρνηση του νέου αντιλαϊκού προϋπολογισμού
σε συνδυασμό με τη δίχρονη Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση
Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), που υπέγραψαν οι άνθρωποι του κεφαλαίου στη
ΓΣΕΕ, προσθέτουν νέες δυσκολίες στην εργατική οικογένεια.
Η κυβέρνηση, μέσω του υπουργού Οικονομίας, Αλογοσκούφη, δηλώνει
ευθέως ότι στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι να προάγει την
ανταγωνιστικότητα και την επιχειρηματικότητα. Πρακτικά αυτό
σημαίνει, όξυνση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης από τη μια,
αύξηση της κερδοφορίας του κεφαλαίου από την άλλη.
Από το προσχέδιο του προϋπολογισμού, οι αυξήσεις στο Δημόσιο τομέα
και τις συντάξεις δε φαίνεται να περνούν τις περσινές, ενώ η ΕΓΣΣΕ
που υπέγραψε η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ προβλέπει αύξηση πείνας από
1.5.2007 κατά 5,1%. Η φορολογία φυσικών προσώπων στην περίοδο
2004 - 2007 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 25%, δηλαδή από 7,8 δις
ευρώ σε 9,7 δις ευρώ. Αντίθετα η φορολογία των επιχειρήσεων
προβλέπεται να μειωθεί κατά 2,6%. Αν σ΄ αυτά προσθέσουμε και τη
μείωση των δαπανών για την Παιδεία - Υγεία, όλα μαζί συνθέτουν ένα
βαθιά ταξικό αντιλαϊκό προϋπολογισμό, που παίρνει από τους πολλούς
και δίνει στους λίγους.

Συνάδελφοι,
Η δίχρονη ΕΓΣΣΕ, που υπέγραψε το 2006 η πλειοψηφία της ΓΣΕΕ,
αποσκοπεί στην καθήλωση των μισθών, υιοθετώντας τη θέση των
δυνάμεων του κεφαλαίου για αντοχή της οικονομίας, αύξηση της
κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Αποσκοπεί επίσης στην καλλιέργεια
κλίματος συναίνεσης και παρεμπόδισης της ταξικής πάλης για τα
προβλήματα των εργατικών οικογενειών.
Φέτος λοιπόν, που η ΕΓΣΣΕ είναι δίχρονη και δε σκοπεύουν να την
καταγγείλουν οι εγκάθετοι της ΓΣΕΕ, οι εργοδότες θα προσπαθήσουν
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να υποβαθμίσουν τις όποιες μονοετής Συμβάσεις έχουν υπογραφεί, για
δύο λόγους:
• Να δώσουν αυξήσεις στο ύψος της ΕΓΣΣΕ.
• Να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για υπογραφή απ΄ όλες τις
Ομοσπονδίες δίχρονων Συμβάσεων.
Με την έννοια αυτή στην πλάτη μας παίρνουμε σοβαρό βάρος για το
άνοιγμα της δουλειάς των Συμβάσεων.
Σαν κλάδος έχουμε θετική εμπειρία της δουλειάς που αναπτύξαμε
πέρσι για την υπογραφή της κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης. Έχουμε
όμως και αρνητική εμπειρία όσον αφορά την εφαρμογή της στον κλάδο,
όπου απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες προσπάθειες ενάντια στις
παραβιάσεις και στην καταστρατήγηση από την εργοδοσία.

Συνάδελφοι,
Συζητάμε τις Συμβάσεις ενάμιση μήνα περίπου πριν τις
καταγγείλουμε. Αυτό το κάνουμε, για να προετοιμαστούμε, καλά για
να βοηθήσουμε να πάρουν μέρος σ΄ αυτή τη διαδικασία περισσότεροι
συνάδελφοι, για να κουβεντιάσουν πιο ουσιαστικά τα Δ.Σ. των
σωματείων μας.
Πρώτα από όλα, είναι ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε ότι το όποιο
αποτέλεσμα είναι απόρροια του συσχετισμού δύναμης που
καταγράφεται κάθε φορά που η εργατική τάξη παλεύει. Σ΄ αυτή τη
βάση είναι και οι αγώνες που αναπτύσσει.
Ο συσχετισμός δύναμης δεν περιορίζεται μόνο πως είναι
διαμορφωμένος στη Διοίκηση π.χ. της δικής μας Ομοσπονδίας, αλλά
πως καταγράφεται στις πολιτικές δυνάμεις της χώρας, πως
καταγράφεται στη ΓΣΕΕ, την ΑΔΕΔΥ, πως αν θέλετε καταγράφεται σε
Νομαρχιακό και Δημοτικό επίπεδο, μετά τις Νομαρχιακές και
Δημοτικές εκλογές
Η εργατική τάξη είναι ανάγκη να καταλάβει πως, όσο δυναμώνουν
αυτές οι δυνάμεις, τόσο θα μπαίνουν μεγαλύτερα εμπόδια στον αγώνα
των εργαζομένων. Η εργατική τάξη μπορεί να ελπίζει, μπορεί να
στηρίζεται σε γερές πλάτες όταν αποδυναμώνονται οι φορείς της
αντιλαϊκής πολιτικής και ο κυβερνητικός - εργοδοτικός
συνδικαλισμός.

Στη βάση αυτή ξετυλίγουμε τη δουλειά μας:
•

Άμεσα, προετοιμάζουμε
σωματείων.

καλά,
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Περιφερειακές

Συσκέψεις

•
•

•

•

•

Βοηθάμε τα Δ.Σ. των σωματείων να οργανώσουν, να σχεδιάσουν τη
δουλειά τους.
Οργανώνουμε συσκέψεις, Γενικές Συνελεύσεις, περιοδείες στα
γιαπιά, χρησιμοποιούμε κάθε μέσο που θα μας φέρει κοντά στους
οικοδόμους, που θα τους βοηθήσει να συμμετέχουν σ΄ αυτή τη
διαδικασία, να πουν τη γνώμη τους.
Αναδεικνύουμε αποφασιστικά, τις ευθύνες της πλειοψηφίας της
ΓΣΕΕ, το ρόλο της στο εργατικό κίνημα, τις συνέπειες από τη
δίχρονη Σύμβαση, που υπέγραψε πέρσι, στην υπογραφή των
κλαδικών συμβάσεων.
Βάζουμε στο κέντρο της προσοχής, την πολιτική στήριξης του
κεφαλαίου από την κυβέρνηση με τις πλάτες της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, σε αντίθεση με τις θέσεις του ταξικού κινήματος
που είναι στην κατεύθυνση ικανοποίησης των σύγχρονων
αναγκών της λαϊκής οικογένειας.
Προετοιμάζουμε τον κλάδο για αγωνιστικές κινητοποιήσεις.

Συνάδελφοι,
Ξετυλίγουμε το σύνολο των διεκδικήσεών μας, δεν περιοριζόμαστε σ΄
ένα ξερό ποσοστό αύξησης.
Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι μια οικονομία που οικοδομείται στη
λογική του καπιταλιστικού κέρδους όχι μόνο δε μπορεί να δώσει λύση,
αλλά αντίθετα οξύνει το σύνολο των προβλημάτων της εργατικής
τάξης. Γι΄ αυτό, πρέπει συνολικά να την αντιπαλέψουμε και η πάλη
μας αυτή να δημιουργεί προϋποθέσεις απεγκλωβισμού δυνάμεων από
τα γρανάζια του δικομματισμού και της ηττοπάθειας, να εντάσσει νέες
δυνάμεις στο ταξικό κίνημα να αποκτούν οι εργαζόμενοι εμπιστοσύνη
στις δικές τους δυνάμεις, να δημιουργούνται εκείνες οι προϋποθέσεις
που θα φέρουν στο προσκήνιο την εργατική τάξη και τους συμμάχους
της για να δυναμώσει το διεκδικητικό κίνημα, να δυναμώσει η ταξική
πάλη στην κατεύθυνση ανατροπής της εξουσίας των καπιταλιστών. Σ΄
αυτή τη γραμμή θα κινηθούμε και θα οργανώσουμε τη δουλειά μας.
ΠΟΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ
1.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η κυβέρνηση της ΝΔ, αξιοποιώντας το αντιασφαλιστικό οπλοστάσιο
που παρέλαβε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, προωθεί τα
αντιασφαλιστικά της σχέδια:
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α)

β)

γ)

δ)

ε)

Η επιτροπή επανάκρισης των Βαρέων και Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων (ΒΑΕ) έχει συσταθεί και δουλεύει με την
καθοδήγηση της κυβέρνησης στη βάση του εγκληματικού της
σχεδίου.
Ο επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), Αλμούνια, έκρινε
ανεπαρκή τα αντιασφαλιστικά μέτρα που έχουν παρθεί και πιέζει
για πιο αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις στην Κοινωνική Ασφάλιση
(ΚΑ). Την πάσα την πήρε ο υπουργός Οικονομικών,
Αλογοσκούφης, και προετοιμάζει το έδαφος για αύξηση του ορίου
συνταξιοδότησης στις γυναίκες στο Δημόσιο κατά 5 χρόνια. Δεν
χωρά αμφιβολία ότι δεν αφορά μόνο το Δημόσιο, αλλά
φωτογραφίζει και τον Ιδιωτικό τομέα.
Ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδας, Γκαργκάνας, βρίσκεται σε
διατεταγμένη υπηρεσία για να πείσει την κοινή γνώμη για την
αναγκαιότητα προώθησης των ανατροπών στην ΚΑ. Λειτουργεί ως
παπαγαλάκι του Διευθυντηρίου των Βρυξελλών, του Διεθνούς
Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) και του ΣΕΒ.
Ενώ λοιπόν, η λεγόμενη επιτροπή «σοφών», Γκαργκάνας,
κυβέρνηση, αξιωματική αντιπολίτευση, ΣΕΒ, συμφωνούν ότι
υπάρχει οικονομικό πρόβλημα στο ΙΚΑ, πρόβλημα που δημιουργεί
η αντιλαϊκή πολιτική και ετοιμάζουν κατάργηση δικαιωμάτων,
έρχεται η κυβέρνηση με το «μίνι» ασφαλιστικό και χαρίζει δις
στους εργοδότες με τις ρυθμίσεις των οφειλών. Φορτώνουν στο
ΙΚΑ την ενοποίηση των Ταμείων που από τη μια χάνουν οι
εργαζόμενοι και από την άλλη το ΙΚΑ θα υποστεί τεράστια
οικονομική ζημιά.
Το ΙΚΑ θα χαρίσει δισεκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο από τις
ενοποιήσεις, χαρίζει δις με τη ρύθμιση των οφειλών, όμως στους
Οργανισμούς για το 2006 δεν έχει δώσει δεκάρα από τη
συνείσπραξη ούτε βέβαια από τα οφειλόμενα δις στον Οργανισμό
Εργατικής Κατοικίας.

Κανένας εφησυχασμός. Οι δυνάμεις του κεφαλαίου, πατώντας στα
αντιασφαλιστικά μέτρα που έχουν πάρει οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ
και της ΝΔ, έχουν συγκεκριμένο σχέδιο για γενίκευση του ορίου
ηλικίας στα 65 - 70 χρόνια, κατάργηση της κατώτερης σύνταξης,
αύξησης των εισφορών των εργαζομένων.
Προχωράμε με συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων και
συγκεκριμένο σχέδιο δράσης σε κάθε σωματείο, με συσκέψεις, Γενικές
Συνελεύσεις, άνοιγμα στους χώρους δουλειάς, συγκεντρώσεις,
ετοιμαζόμαστε για κινητοποιήσεις. Εκδίδουμε ειδικό υλικό της
Ομοσπονδίας και των συνδικάτων.
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2.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Συνάδελφοι,

Δεν θα προσθέσουμε τίποτα αν ανακυκλώσουμε τα όσα είπαμε στην
προηγούμενη συνεδρίαση της Διοίκησης. Άλλωστε οι τελευταίες
κινητοποιήσεις Δασκάλων, Καθηγητών, οι καταλήψεις των μαθητών
στα Γυμνάσια – Λύκεια, μας έδωσαν νέα πείρα.
Οι δυνάμεις του δικομματισμού έκαναν καθαρό μέχρι που αντέχουν
τους αγώνες, καθένας βέβαια για την πάρτη του. Οι αντιδραστικές
δυνάμεις στην πιο απαίσια έκφρασή τους πέταξαν και το τελευταίο
«φύλο συκής», με αιχμή το βιασμό μιας μαθήτριας, και αντιμετώπισαν
το κίνημα των μαθητών σαν ένα απέραντο οίκο ακολασίας στα
ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.
Φάνηκε, πλέον, καθαρότερα γιατί διαλαλούν ότι η Παιδεία είναι
υπόθεση της μαθητικής κοινότητας, μακριά από το εργατικό κίνημα,
μακριά από αυτούς που μπορούν να του προσδώσουν τα ταξικά του
χαρακτηριστικά.
Φάνηκε καθαρά πλέον ότι «το ΄να χέρι νίβει τ΄ άλλο και τα δυο το
πρόσωπο» όταν ο Γ. Παπανδρέου πρότεινε τη μετάθεση συζήτησης του
άρθρου 16 του Συντάγματος το Γενάρη για να βγάλει την κυβέρνηση
από τα δύσκολα.

Συνάδελφοι,
Για μας το ζήτημα της Παιδείας είναι βαθιά ταξικό θέμα και
εντάσσεται στην πρώτη γραμμή της πάλης του εργατικού κινήματος.
Το μάρμαρο αυτής της υποβαθμισμένης Παιδείας το πληρώνουμε
εμείς. Παραμένει για μας ανοικτό το ζήτημα.
Παλεύουμε στην κατεύθυνση ενημέρωσης των συναδέλφων, της
επαφής και του συντονισμού της πάλης με τα σχολεία, τους καθηγητές,
φοιτητές,
φοιτητικούς
συλλόγους,
γονείς
και
κηδεμόνες.
Αναπτύσσουμε πολύπλευρη δράση. Ρίχνουμε βάρος στην παρέμβαση
των συνδικάτων στους χώρους της κατάρτισης, στις σχολές ΟΑΕΔ, στα
νυχτερινά σχολεία.
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3.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η κυβέρνηση για να περάσει τα σχέδιά της, σχέδια εξυπηρέτησης των
συμφερόντων του κεφαλαίου, θα επιδιώξει να πάρει ακόμα πιο
αυταρχικά μέτρα.
Η επιτροπή «σοφών», παίζοντας το ρόλο του Πόντιου Πιλάτου,
εισηγείται επιστροφή στη μεσαίωνα. Εισηγείται ποινικοποίηση των
αγώνων, κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας. Οι
προτάσεις αυτές έρχονται να δέσουν με τις προτάσεις για περιορισμό
των κινητοποιήσεων στο κέντρο της Αθήνας, τις οποίες ως γνωστό τις
υιοθετεί το σύνολο του αστικού πολιτικού κόσμου, Πολύδωρας,
Κακλαμάνης, Σκανδαλίδης και άλλοι. Πρόκειται για σκοταδισμό, για
αντιδραστικές διακηρύξεις που στοχεύουν να βάλουν το κίνημα στο
γύψο.
Είναι φανερό ότι η αντίδρασή μας πρέπει να είναι άμεση και
αποφασιστική αν επιχειρήσουν έστω και στο ελάχιστο τον περιορισμό
των δικαιωμάτων μας. Ο κλάδος πρέπει να είναι προετοιμασμένος και
σε ετοιμότητα, να απαντήσουμε δυναμικά.
Η επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου εντείνεται με στόχο την
αύξηση των ωρών εργασίας και τη διευθέτηση για το χτύπημα, το
ξερίζωμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας.
Οι θέσεις των σοσιαλδημοκρατικών και φιλελεύθερων κομμάτων, οι
θέσεις της Ε.Ε. για 60ωρο ή 65ωρο την εβδομάδα, για «ενεργό» και
«ανενεργό» χρόνο, δείχνουν τον ταξικό, αντεργατικό χαρακτήρα αυτών
των δυνάμεων. Μέσα απ΄ αυτή τη συζήτηση προβάλλει η βαρβαρότητα
του καπιταλιστικού συστήματος που έχει σαν κινητήρια δύναμη την
ένταση της εκμετάλλευσης, τη συγκέντρωση μεγαλύτερης υπεραξίας,
απλήρωτης εργασίας για λογαριασμό της πλουτοκρατίας.
Επιμένουμε στη μείωση του εργάσιμου χρόνου, επιμένουμε στο
σταθερό χρόνο εργασίας και καταδικάζουμε την αντεργατική πολιτική
της Ε.Ε., της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που με νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν
ανοίξει το δρόμο για την αύξηση και διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου
με 10ωρα και 12ωρα.
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ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ
ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΙΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΜΑΣ

Συνάδελφοι,
Δεν χωράει αμφιβολία πως σαν οργάνωση, σαν κλάδος συμβάλλουμε
στην ενίσχυση των αγώνων που αναπτύσσονται, στις πρωτοβουλίες που
παίρνει το ΠΑΜΕ, δυναμώνουμε την αντιπαράθεσή μας με τις
δυνάμεις του κυβερνητικού - εργοδοτικού συνδικαλισμού, βάζουμε
σοβαρά εμπόδια στην προσπάθεια που γίνεται ενσωμάτωσης της
εργατικής τάξης στη γραμμή της συναίνεσης και της υποταγής.
Αυτή η εκτίμηση είναι γενικά θετική, την κρατάμε και την
ενισχύουμε.
Όμως οι ανάγκες του κινήματος σήμερα είναι τεράστιες. Η επίθεση
που δέχεται η εργατική τάξη κατά συνέπεια και ο κλάδος μας είναι
ανελέητη. Οι μέρες που έρχονται θα είναι ακόμα χειρότερες, τα μέτρα
που έχουν ετοιμάσει ενάντια στην εργατική τάξη, μας οδηγούν
πραγματικά στον μεσαίωνα. Ετοιμαζόμαστε για απεργιακές
κινητοποιήσεις ή μαζικό συλλαλητήριο σε συντονισμό με άλλες
αγωνιστικές οργανώσεις, μέσα στο Δεκέμβρη.
Κάτω από αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάσουμε τη δουλειά μας σαν
Διοίκηση και κάθε σωματείο χωριστά. Είναι μεγάλο κεφάλαιο και θα
μας απασχολήσει και στο Συνέδριό μας. Όμως, πρέπει να πάρουμε
μέτρα για να ξεπεραστούν κενά και αδυναμίες στη λειτουργία μας.
− Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας να είναι πιο κοντά στη Διοίκηση,
στα σωματεία.
− Η Διοίκηση να παίζει πιο ουσιαστικό ρόλο στη βοήθεια των
σωματείων κυρίως της επαρχίας.
− Η συνεδρίαση της Διοίκησης της Ομοσπονδίας επιβάλλεται να
είναι πιο προετοιμασμένη, να προηγούνται συνεργασίες με τα
μέλη της Διοίκησης, Προέδρους σωματείων, κλπ.
− Οι συνεδριάσεις των Δ.Σ. των σωματείων να είναι καλά
προετοιμασμένες, να συμμετέχουν ουσιαστικά όλοι οι συνάδελφοι
της Διοίκησης, να σχεδιάζουν τη δράση τους.
− Να πάρουμε μέτρα ενίσχυσης των δεσμών μας με τους
συναδέλφους στο χώρο κατοικίας, στους χώρους δουλειάς, να
παρεμβαίνουμε αποφασιστικά σε προβλήματα που προκύπτουν
στους εργασιακούς χώρους.
− Να είμαστε επίκαιροι, να παρεμβαίνουμε σε κάθε γεγονός, να
βάζουμε εμπόδια στο κλίμα και τη γραμμή που προσπαθεί να
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−

διαμορφώσει κάθε φορά η κυβέρνηση με τους κολαούζους της στα
ΜΜΕ, με διαμαρτυρίες, καταγγελίες στον Τύπο, με μοίρασμα
ανακοίνωσης στους συναδέλφους, με περιοδείες στα γιαπιά,
εργοτάξια, κλπ.
Στο βαθμό που θα κατακτάμε αυτό το επίπεδο δράσης είναι φανερό
ότι θα συσπειρώνονται νέες δυνάμεις στα σωματεία. Θα ενισχύεται
ο ταξικός πόλος, θα βγαίνουν νέοι μαχητές, θα ανανεώνονται οι
δυνάμεις μας στους αγώνες, στις Διοικήσεις των σωματείων, γενικά
του εργατικού κινήματος, ρίχνοντας ιδιαίτερο βάρος στους νέους
οικοδόμους και στα προβλήματά τους, επιμένοντας στην ανάπτυξη
των δεσμών και στην οργάνωση των μεταναστών, παρεμβαίνοντας
στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, τα
παιδιά των μεταναστών.

Σ΄ αυτή την κατεύθυνση να δούμε τη δουλειά μας, για να ξεφύγουμε
από τη ρουτίνα της καθημερινότητας, για να γίνουμε πιο
αποτελεσματικοί.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
•
•

Κατώτατο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη 65 ευρώ.
Κατώτερος μισθός 1.300 ευρώ.
Ουσιαστική προστασία των ανέργων

•

•

Επίδομα ανεργίας στο 80% του κατώτερου μισθού που διεκδικεί το
ΠΑΜΕ, μέχρι να βρει ο άνεργος δουλειά.
Υπολογισμό του χρόνου ανεργίας ως συντάξιμου χρόνου.
Συνταξιοδότηση στα 50 χρόνια γι΄ αυτούς που συμπληρώνουν δύο
χρόνια στην ανεργία και έχουν 4.050 ημέρες ασφάλισης.
Επιδότηση των νέων ανέργων, χωρίς καμιά προϋπόθεση.
Επέκταση της υπαλληλικής αποζημίωσης (Ν. 2112) για όλους.

•

«Πάγωμα» των δανείων. Επιχορήγηση του ενοικίου.

•

Ειδικά μέτρα προστασίας των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

•
•
•

Αποκλειστικά Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης (Υγεία,
συνταξιοδότηση, Πρόνοια) που θα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των
εργαζόμενων και των οικογενειών τους.
•

Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ.
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•

Σύνταξη στα 55 για τις γυναίκες, στα 60 για τους άνδρες. Στα 50
και 55 αντίστοιχα για τα Βαρέα - Ανθυγιεινά. Η συνταξιοδότηση
των γυναικών με πέντε (5) χρόνια λιγότερα είναι η ελάχιστη
αναγνώριση της ανισοτιμίας των γυναικών στην εκμεταλλευτική
κοινωνία.

•

Κατοχύρωση
εργασίας.

•

Αναγνώριση και διανομή των «υπέρ αγνώστων» ενσήμων.

•

Σύνταξη ανεξαρτήτως ηλικίας στα 30 χρόνια ασφάλισης.

•

Σύνταξη στο 80% του μισθού.

•

Αποκλειστικά Δημόσια - Δωρεάν Υγεία. Κατάργηση της ιδιωτικής
επιχειρηματικής δραστηριότητας.

•

Κατάργηση των ασφαλιστικών εισφορών για τον κλάδο Υγείας, της
συμμετοχής στις εργαστηριακές και λοιπές εξετάσεις και τα
φάρμακα.

•

Πλήρη κάλυψη των αναγκών της υγείας με χρηματοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογισμό και τους εργοδότες. Ουσιαστική
πρωτοβάθμια φροντίδα που θα στηρίζεται σε Κέντρα Υγείας στις
πόλεις και την ύπαιθρο. Πλήρη στελέχωση και εξοπλισμό των
δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας. Κατάργηση κάθε
ιδιωτικής δραστηριότητας.

•

Ουσιαστική προστασία της μητρότητας, ειδικά μέτρα πρόληψης
και προστασίας της υγείας του γυναικείου πληθυσμού
(γυναικολογικά ιατρεία στα Κέντρα Υγείας, κέντρα οικογενειακού
προγραμματισμού).

•

Άδειες κυήσεων, τοκετού, θηλασμού για όλες τις γυναίκες,
ανεξάρτητα πού δουλεύουν, δύο μήνες πριν και πέντε μήνες μετά
τη γέννηση του παιδιού με πλήρεις αποδοχές και ασφαλιστικά
δικαιώματα.

•

Δημιουργία κρατικών - δωρεάν βρεφονηπιακών - παιδικών
σταθμών και δημόσιων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης
παιδιών και νηπίων, παιδικές κατασκηνώσεις.

•

Γενίκευση του κοινωνικού τουρισμού με εξασφάλιση φτηνών
καλοκαιρινών διακοπών αλλά και ολιγοήμερων διακοπών κατά τη
διάρκεια του χρόνου.

•

Ουσιαστικά μέτρα για την Υγιεινή και Ασφάλεια στους τόπους
δουλειάς. Υπεράσπιση, επέκταση των Βαρέων - Ανθυγιεινών
Επαγγελμάτων, σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις και ανάγκες.
Καθιέρωση - κατοχύρωση της εργοδοτικής εισφοράς για
ασφαλιστική κάλυψη του επαγγελματικού κινδύνου.

συνταξιοδοτικού
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δικαιώματος

με

4.050

μέρες

•

Κρατικό σώμα τεχνικών Ασφαλείας και γιατρών Εργασίας
ενταγμένο στο δημόσιο σύστημα Υγείας. Κατάργηση των ιδιωτικών
Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης (ΕΞΥΠΠ) και
της ανάθεσης καθηκόντων τεχνικών Ασφαλείας στους εργοδότες.
Αυστηρές ποινές στους εργοδότες για κάθε παραβίαση της
νομοθεσίας. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εντατικοποίησης της
δουλειάς.

•

Εργατικός έλεγχος - Αναβάθμιση της παρέμβασης των συνδικάτων
στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των μέτρων Υγιεινής και
Ασφάλειας.
Κάλυψη του συνόλου των εκπαιδευτικών αναγκών μέσα από ενιαίο
δημόσιο, δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα. Κατάργηση κάθε μορφής
ιδιωτικής εκπαίδευσης.

•

Όχι στα ιδιωτικά Πανεπιστήμια με οποιαδήποτε μορφή συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού που στήνει η ΓΣΕΕ
για την παραγωγή εκπαιδευμένων εργατοπατέρων. Όχι στην
αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στο νόμο –
πλαίσιο που έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση.

•

Ενιαίο, Δημόσιο - Δωρεάν, βασικό, υποχρεωτικό 12χρονο σχολείο
για όλους.

•

Δίχρονη υποχρεωτική, Δημόσια - Δωρεάν Προσχολική Αγωγή.

•

Μέτωπο ενάντια στους ταξικούς φραγμούς και στη μορφωτική
υποβάθμιση. Κατάργηση του διπλού σχολικού δικτύου (Λύκειο τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση) και αποσύνδεση του Λυκείου
από τις πανελλαδικές εξετάσεις επιλογής για τα ΑΕΙ - ΤΕΙ.

•

Ενιαία, Δημόσια - Δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση, με ενιαίες
προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές. Έρευνα στην υπηρεσία
των λαϊκών αναγκών.

•

Ριζική αλλαγή στο περιεχόμενο (αναλυτικά προγράμματα, βιβλία )
και στη λειτουργία του σχολείου.

•

Πλήρη κάλυψη των αναγκών της Παιδείας από τον κρατικό
προϋπολογισμό.

•

Δημόσια - Δωρεάν Επαγγελματική Εκπαίδευση μετά το Λύκειο,
κατάργηση ΙΕΚ - ΚΕΚ και άλλων μορφών υποβαθμισμένης
επαγγελματικής κατάρτισης.

•

Όχι στην ιδιωτικοποίηση των σχολών του ΟΑΕΔ και της Ναυτικής
Εκπαίδευσης.
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•

Δωρεάν στέγαση και σίτιση για τους φοιτητές, σπουδαστές ή
ανάλογη οικονομική στήριξη για τα παιδιά των εργατικών λαϊκών οικογενειών για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών.

•

Κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων (αξιολόγηση, δια βίου
κατάρτιση κ.ά.).
ΟΧΙ σε όλα τα ναρκωτικά, στην αποποινικοποίηση του χασίς, στο
διαχωρισμό «σκληρών και μαλακών».

•

ΟΧΙ στα προγράμματα υποκατάστασης που συντηρούν το
πρόβλημα και δε θεραπεύουν. ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση της
απεξάρτησης. Επαρκή κονδύλια και εφαρμογή σχεδίου δράσης με
προτεραιότητα την πρόληψη. Ανάπτυξη των θεραπευτικών
προγραμμάτων για την απεξάρτηση και την κοινωνική
επανένταξη.
Ενιαίο σύστημα Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στην εκπαίδευση.
Δημιουργία αθλητικών υποδομών στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, σε
κάθε γειτονιά, στην ύπαιθρο.

•

Οργανωμένα προγράμματα με κατάλληλο προσωπικό για σύγχρονη
και ασφαλή άσκηση. Ανάπτυξη του ερασιτεχνικού, λαϊκού
αθλητισμού ενάντια στα εκφυλιστικά φαινόμενα που ανθίζουν στα
πλαίσια της πολιτικής που αντιμετωπίζει τον αθλητισμό σαν
εμπόρευμα. Οργάνωση και στήριξη αθλητικών δραστηριοτήτων
από τα συνδικάτα.

•

Καμιά ιδιωτικοποίηση στις ολυμπιακές εγκαταστάσεις. Αυτές να
δοθούν για δωρεάν χρήση στους εργαζόμενους, στα λαϊκά
στρώματα.
Διεύρυνση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών
ελευθεριών.

•

Δημοκρατία στους τόπους δουλειάς. Υπεράσπιση του απεργιακού
δικαιώματος από τις κρατικές - εργοδοτικές επιθέσεις. Μαζικό
κίνημα αλληλεγγύης ενάντια στην εργοδοτική τρομοκρατία.
Ανάκληση της πολιτικής επιστράτευσης των ναυτεργατών και
κατάργηση αυτού του αντιδημοκρατικού μέτρου.
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•

Απαγόρευση των απολύσεων για συνδικαλιστικούς και πολιτικούς
λόγους.

•

Να μην περάσουν τα σχέδια για περιορισμό των διαδηλώσεων.
Κατάργηση των τρομονόμων, κάθε αυταρχικού, αντιδημοκρατικού
μέτρου που χτυπάει τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους.

•

Ξήλωμα
του
συνόλου
παρακολούθησης.

του

χαφιέδικου

μηχανισμού

Φτηνή λαϊκή κατοικία με ευθύνη του κράτους.
•

Να σταματήσει ο Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) να
στέλνει πελάτες στις τράπεζες, να σταματήσει το «αλισβερίσι» με
τα ιδιωτικά συμφέροντα, να υλοποιηθούν κατασκευαστικά
προγράμματα για τη δημιουργία σύγχρονων κατοικιών, σε τιμές
προσιτές για τους εργαζόμενους.

Νομιμοποίηση των μεταναστών και ίδια δικαιώματα με τους Ελληνες
εργαζόμενους.
•

Κατάργηση των αντιδραστικών διατάξεων, εγκυκλίων που
χτυπούν το δικαίωμα στην Υγεία, στη μόρφωση, στα δημοκρατικά
δικαιώματα. Ειδική φροντίδα για τη μόρφωση των παιδιών των
μεταναστών.

•

Απλοποίηση των διαδικασιών χορήγησης και ανανέωσης των
αδειών διαμονής, εργασίας, οικογενειακής επανένωσης.

•

Κατοχύρωση των ασφαλιστικών δικαιωμάτων και δυνατότητα
μεταφοράς τους στη χώρα προέλευσης.
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