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ΔΟΥΛΕΥΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ

Οργανώνουμε την απεργιακή μας απάντηση, δίνουμε απάντηση σε όλα τα αντιλαϊκά –
αντεργατικά μέτρα, στις αυταπάτες και τις προεκλογικές κοροϊδίες.

Δεν δείχνουμε καμιά ανοχή στα ψέματα και στις αυταπάτες που σπέρνουν η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και τα κόμματα, που ψήφισαν και στήριξαν τα μνημόνια, που γίνονται
για προεκλογικές σκοπιμότητες και σε καμία περίπτωση δεν αναιρούν τη σκληρή
πραγματικότητα που καθημερινά βιώνουμε. Δεν αλλάζουν τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας
των εργαζομένων και του λαού.

Παρά τις κυβερνητικές προσπάθειες να παρουσιαστεί ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, τα
μνημόνια είναι εδώ !!!

Η «μεταμνημονιακή κανονικότητα» περιλαμβάνει όλους τους μνημονιακούς νόμους (700 και
πλέον) με μόνιμη εποπτεία μέχρι το 2060 και στηρίζεται σε νέα βάρη για τους
εργαζόμενους με αυξήσεις σε φόρους και μειώσεις δαπανών και
στην πάμφθηνη εργατική δύναμη, στα τσακισμένα δικαιώματα και στις ελαστικές σχέσεις
εργασίας.

Η επίθεση τους αφορά όλες τις πτυχές της ζωής του λαού: τους μισθούς, τις συντάξεις, το
εισόδημά, τις εργασιακές σχέσεις, την υγεία, την εκπαίδευση, τις υποδομές, τις κοινωνικές
δομές. Τις συνέπειες αυτής της αντιλαϊκής επίθεσης που ακούει στο όνομα κεφάλαιο και
ΕΕ, τις βιώνουμε στους χώρους δουλειάς με υποστελεχωμένες υπηρεσίες, με
εντατικοποίηση της δουλειάς, τις βιώνουμε στην καθημερινότητά μας με τις τεράστιες
μειώσεις στους μισθούς μας, στις συντάξεις, την αύξηση των ορίων ηλικίας μέχρι τα βαθιά
γεράματα, τη μείωση των κοινωνικών παροχών στην Υγεία και την Πρόνοια, τη
φοροληστεία, την ακρίβεια, τη φτώχεια, την ανεργία και τόσα άλλα.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
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Μόνο η δύναμη της συλλογικής πάλης, του ταξικού αγώνα δίνει ελπίδα, αποφασιστικότητα
και προοπτική για ένα καλύτερο μέλλον βάζοντας ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ!

Οργανώνουμε την απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Νοέμβρη 2018. Δίνουμε με όλες
μας τις δυνάμεις τον αγώνα για:

Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες. Χορήγηση 13 ου και 14 ου μισθού. Πλήρης
μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα,
που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας. Αναγνώριση της
διετίας 2016-2017, χορήγηση κλιμακίου ανά διετία και στους ΥΕ-ΔΕ, ολοκληρωτικό
ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων.

1. Να καλυφθούν οι μισθολογικές μας απώλειες. Χορήγηση 13ου και 14ου μισθού. Πλήρης
μισθολογική και βαθμολογική αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα,
που να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας. Αναγνώριση της
διετίας 2016-2017, χορήγηση κλιμακίου ανά διετία και στους ΥΕ-ΔΕ, ολοκληρωτικό
ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων.

2. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Να αντιμετωπιστεί η τραγική υποστελέχωση των
υπηρεσιών των Περιφερειών (40% μείωση από το 2009) και να αρθεί η συνεχιζόμενη
απαγόρευση των προσλήψεων. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με
δικαιώματα και μισθούς, που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.

3. Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου - Βρούτση.

4. Χορήγηση – συνέχιση και επέκταση των ρυθμίσεων - Μέσων Ατομικής Προστασίας και
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους των Περιφερειών,
που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους. Μέτρα υγιεινής & ασφάλειας σε όλες
τις υπηρεσίες, όλα τα κτήρια.
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5. Διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του έργου των εξετάσεων οδήγησης και
πραγματοποίησή του μόνο από τις Διευθύνσεις Μεταφορών των Περιφερειών, μέσα από
ένα σύστημα, που θα διασφαλίζει την οδική ασφάλεια και τη διαφάνεια. Όχι στους
σχεδιασμούς για ιδιωτικοποίηση του έργου. Απόσυρση του Σχεδίου Νόμου του Υπουργείου
Υποδομών & Μεταφορών για τις εξετάσεις οδήγησης και της ρύθμισης για την ανανέωση
των διπλωμάτων οδήγησης των 74ρηδων. Απαίτηση για έργο, που θα επιτελείται εκτός
ωραρίου, από 2 εξεταστές, με αποζημίωση. Άμεση πληρωμή των δεδουλευμένων.
Κατάργηση των πρακτικών εξετάσεων των 74ρηδων. Εξέταση της υγείας των 74ρηδων
(αντανακλαστικά κλπ), μέσα από δημόσιες δομές. Όχι στην ενίσχυση της
ανταποδοτικότητας.

Κάλυψη των προβλεπόμενων για την χορήγηση διπλώματος οδήγησης ιατρικών εξετάσεων
των πολιτών από τα Ασφαλιστικά τους Ταμεία, καταργώντας τα σχετικά παράβολα.

6. Επαναλειτουργία όλων των δημόσιων ΚΤΕΟ των Περιφερειών.

7. Κάλυψη των παραβόλων για την ανανέωση αδειών οδήγησης Γ΄κατηγορίας, αδειών
τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων των υπαλλήλων οδηγών και χειριστών των
Περιφερειών.

8. Χορήγηση μηνιαίου ποσού για την κάλυψη της εντός έδρας κίνησης των υπαλλήλων των
ελεγκτικών μηχανισμών των Περιφερειών. Ουσιαστική και πλήρης κάλυψη όλων των
οδοιπορικών-εισιτήριων-αποζημιώσεων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις των υπαλλήλων,
έγκαιρα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, με ολοκλήρωση όλων των αναγκαίων διαδικασιών από
την αρχή κάθε χρονιάς (έκδοση ΦΕΚ κλπ).

9. Κάλυψη των αναγκών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, δημόσιους, σύγχρονους και δωρεάν
και για τα παιδιά των υπαλλήλων των Περιφερειών. Κατάργηση της εξαίρεσης για τις
μητέρες δημοσίους υπαλλήλους (επομένως και για τις μητέρες υπαλλήλους των
Περιφερειών) για τη συμμετοχή των παιδιών μας στα προγράμματα ΕΣΠΑ (Προγράμματα
Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής κλπ).

10. Άρση του καθεστώτος μεταφοράς αστικής ευθύνης στους υπαλλήλους των οικονομικών
υπηρεσιών και των Τεχνικών υπαλλήλων των Τεχνικών υπηρεσιών (ρέματα, συντήρηση
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δρόμων κλπ) της Περιφέρειας. Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων.

11. Κατάργηση του αντιδραστικού πλαισίου της αξιολόγησης, που υπηρετεί αντεργατικούς
-αντιλαϊκούς σκοπούς. Συνέχιση της «απεργίας-αποχής» και δυνάμωμα του αγώνα με
μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Όχι σε διαδικασίες επιλογής θέσεων ευθύνης με
«σημαδεμένα χαρτιά». Επίσπευση των διαδικασιών επιλογής. Αξιοποίηση της ΣΣΕ για την
πιστοποίηση από Δημόσιους εκπαιδευτικούς φορείς της γνώσης Η/Υ.

12. Να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις και οι εκχωρήσεις αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών
των Περιφερειών. Καμιά εκχώρηση δημόσιας περιουσίας, περιουσίας των Περιφερειών.
Καμιά μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς πόρους και προσωπικό.

13. Να σταματήσει η φοροληστεία των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων και η
σχεδιασμοί για ενίσχυση της ανταποδοτικότητας των ΟΤΑ. Όχι στη διεύρυνση του
«φοροεισπρακτικού ρόλου» των Περιφερειών.

Πλήρης κρατική χρηματοδότηση που να καλύπτει το σύνολο των αναγκών των Περιφερειών
και της μισθοδοσίας των εργαζομένων.

Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων και αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων για σύγχρονες
υποδομές που να καλύπτουν όλο το φάσμα των προνοιακών, πολιτιστικών, αθλητικών κλπ
αναγκών.

14. Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόμων. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
Κάλυψη των απωλειών σε εφάπαξ και συντάξεις.

15. Κατάργηση της συμμετοχής στα φάρμακα και τις εξετάσεις. Δημόσια και δωρεάν υγεία,
σύγχρονη και αναβαθμισμένη.

16. Να σταματήσουν τώρα οι κατασχέσεις μισθών και συντάξεων από τραπεζικούς
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λογαριασμούς, οι πλειστηριασμοί λαϊκών κατοικιών. Προστασία της λαϊκής κατοικίας με
νόμο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη.

17. Όχι στην φοροληστεία, αφορολόγητο όριο στα 20.000 ευρώ προσαυξημένο 5.000 για
κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών.

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
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