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Δεληίο Τύποσ  

Όλες και όλοι ζηα ζσλλαληηήρια ηοσ ΠΑΜΕ ζηις 14 Ιοσνίοσ! 
Σηην Αθήνα ζηις 1.00μμ, ζηην Ομόνοια! 

 
Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο, ηνπο αλέξγνπο, ηνπο ζπληαμηνύρνπο, ηε λενιαία, ηηο γπλαίθεο, 
λα απαληήζνπλ αγσληζηηθά ζηελ θπβεξλεηηθή πξνπαγάλδα θαη ζηηο λέεο απάηεο ηεο 
θπβέξλεζεο.  Με ην ζύλζεκα «κπξνζηά νη δηθέο καο αλάγθεο» λα δπλακώζεη ε πάιε 
απέλαληη ζε εξγνδνζία-θπβέξλεζε-ΕΕ, απέλαληη ζε λέα θαη παιηά κέηξα. 
  
Η θπβέξλεζε εηνηκάδεηαη λα θέξεη ηηο επόκελεο κέξεο κε ηε γλσζηή κνξθή ηνπ θαη’ 
επείγνληνο, λέν πνιπλνκνζρέδην κε δεθάδεο αληηιατθά πξναπαηηνύκελα πνπ 
πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηέηαξηε αμηνιόγεζε. Αξθεηά από απηά όρη κόλν δηαςεύδνπλ 
παλεγπξηθά ηνπο ηζρπξηζκνύο ηεο θπβέξλεζεο πεξί επαλαθνξάο ηάρα ησλ ζπιινγηθώλ 
δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηά ην «ηέινο ησλ κλεκνλίσλ» αιιά ζηεξεώλνπλ ην έδαθνο ηεο 
λνκηκνπνίεζεο όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ κέηξσλ πνπ έρνπλ έξζεη σο ζήκεξα κε βάζε ηνλ  
«Κώδηθα Εξγαηηθνύ Δηθαίνπ θαη Κώδηθα Ρπζκίζεσλ Εξγαζίαο». 
 
Καλέλαο εξγαδόκελνο δελ πξέπεη λα παξαζπξζεί από ηηο ππνζρέζεηο θαη ηα κεγάια ιόγηα 
ηεο θπβέξλεζεο πνπ ηάδεη ιαγνύο κε πεηξαρήιηα όζνλ αθνξά ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο θαη 
ηνλ θαηώηεξν κηζζό. Η «κεηακλεκνληαθή Ειιάδα» όρη κόλν δελ θέξλεη αλάθηεζε ησλ 
απσιεηώλ θαη αλαθνύθηζε γηα ηνλ εξγαδόκελν ιαό, αιιά ζα εληζρύζεη αθόκα πεξηζζόηεξν 
ηελ αληηιατθή επίζεζε κε βάζε ηα κλεκόληα επηηήξεζεο ηεο ΕΕ.  
 
Όλες και όλοι ζηα ζσλλαληηήρια ηοσ ΠΑΜΕ ζε κάθε πόλη, ζηις 14 Ιούνη! 
Να δσναμώζει ο διεκδικηηικός αγώνας για: 
 

 Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, ζηηο ζπληάμεηο, ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ αληηιατθώλ λόκσλ θαη ησλ 3 κλεκνλίσλ. 

 Επαλαθνξά, ππνρξεσηηθόηεηα ησλ ΣΣΕ! Καλέλαο εξγαδόκελνο θάησ από ηα 751 
επξώ. 

 Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο. 

 Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο πξώηεο θαηνηθίαο. 

 Κάησ νη θόξνη - λα πιεξώζεη ην κεγάιν θεθάιαην. Καηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΙΑ, ησλ 
ραξαηζηώλ, ηεο θνξνιεζηείαο. 

 Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ Καηξνύγθαινπ. 

 Να γίλνπλ πξνζιήςεηο ζηα δεκόζηα Ννζνθνκεία, ζηα ζρνιεία, κόληκσλ πιήξνπο 
απαζρόιεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη πγεηνλνκηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 
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