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ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΝ 21
ξ
 ΑΙΩΝΑ ΔΔΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΔ!! 

ΟΛΔΣ και ΟΛΟΙ ρςημ απεογία 10 Ιξύμη, 10:30πμ ρςξ Άγ. Βεμιζέλξσ 

 

Σσμαδέλτιρρεπ, Σσμάδελτξι, 

Επί πξδϊπ πξλέμξσ!  

Σξ μξμξρυέδιξ έκςοχμα ςηπ κσβέομηρηπ ΝΔ πξσ δημξριεϋςηκε ποιμ λίγεπ μέοεπ απξςελεί 

«πξλεμικϊ αμακξιμχθέμ» για ςξσπ εογαζϊμεμξσπ ςξσ ιδιχςικξϋ και δημξρίξσ ςξμέα! 

Ποϊκειςαι για ςιπ αμαςοξπέπ ςξσ αιόμα πξσ καςαογεί ςα εμαπξμείμαμςα εογαςικά 

δικαίχμα.  

Εμδεικςικά ξοιρμέμα μέςοα πξσ πεοιλαμβάμξμςαι ρςξ μξμξρυέδιξ - έκςοχμα: 

 Χςσπιέςαι ςξ 8χοξ και επιβάλλεςαι η 10χοη εογαρία υχοίπ μα πληοόμξμςαι ξι 2 

επιπλέξμ όοεπ (άοθ. 58). Η λεγϊμεμη «διεσθέςηρη ςξσ υοϊμξσ εογαρίαπ» έουεςαι χπ 

ρσμέυεια ρςξμ μϊμξ ςξσ ΤΡΙΖΑ πξσ επέβαλε 12χοη εογαρία ρςξσπ μξρξκξμειακξϋπ 

γιαςοξϋπ! 

 Σξ διάλλειμα δεμ απξςελεί υοϊμξ εογαρίαπ (αοθ. 55), 

 Ασνάμξμςαι ξι σπεοχοίεπ - μειόμεςαι η απξζημίχρη ςξσπ (αοθ. 57), 

 Καςαογείςαι η Κσοιακάςικη αογία ρε δεκάδεπ κλάδξσπ (αοθ. 61), 

 Καςαογείςαι ςξ όμα Επιθεόοηρηπ Εογαρίαπ. Μεςαςοέπεςαι ρε «Αμενάοςηςη Αουή» ρςημ 

ξπξία ξ διξικηςήπ θα επιλέγεςαι απϊ ςημ κσβέομηρη και ξ ποξωπξλξγιρμϊπ ςηπ θα 

καςαοςίζεςαι απϊ ςξ Τπ Εογαρίαπ. Σϊρξ «αμενάοςηςη αουή» θα είμαι. Η βαρική ξσρία 

είμαι πχπ ξι κσβεομήρειπ απαλλάρρξμςαι απϊ ςιπ πιέρειπ πξσ αρκξϋμ ξι εογαζϊμεμξι και 

ςα ρσμδικάςα για πεοιρρϊςεοξσπ ελέγυξσπ (άοθ. 100 και ενήπ). 

 Χςσπιέςαι ςξ δικαίχμα ρςημ απεογία και γεμικϊςεοα ςηπ ρσμδικαλιρςικήπ δοάρηπ με: 

1. Σξ τακέλχμα ςχμ ρσμδικάςχμ (ΓΕ.ΜΗ..Ο.Ε., φητιακά βιβλία κλπ) (αοθ.81-83),  

2. Νξμξθεςξϋμ σπέο ςηπ απεογξρπαρίαπ καθόπ κάθε πεοιτοξϋοηρη ςηπ απεογίαπ 

ρσμιρςά «παοάβαρη πξσ θα ξδηγεί με δικαρςική απϊταρη ρςη διακξπή ςηπ 

απεογίαπ» (αοθ. 92), 

3. Ασνάμεςαι ςξ ποξρχπικϊ αρταλείαπ ρε πξρξρςϊ 33,3% (αοθ. 94),  

4. Επιβάλλεςαι ρςα ρχμαςεία η εταομξγή ηλεκςοξμικήπ φητξτξοίαπ,  

5. ςξ δημϊριξ ποιμ απϊ ςημ απεογία “Οι ρσμδικαλιρςικέπ ξογαμόρειπ... σπξυοεξϋμςαι 
μα καςαθέρξσμ εμόπιξμ ςξσ Ο.ΜΕ.Δ. αίςηρη διεναγχγήπ δημϊριξσ διαλϊγξσ για ςα 
αιςήμαςα ςηπ απεογίαπ. “Όρξ διαοκεί ξ δημϊριξπ διάλξγξπ, αμαρςέλλεςαι η άρκηρη 
ςξσ δικαιόμαςξπ ςηπ απεογίαπ” (άοθ. 93) 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

Σξ αμςεογαςικϊ μξμξρυέδιξ είμαι ποξαπαιςξϋμεμξ για ςημ έμςανη ςηπ υόοαπ μαπ ρςξ 
πεοιβϊηςξ Εσοχπαψκϊ Σαμείξ Αμάκαμφηπ πξσ υαιοέςηραμ με θέομη ϊλα ςα αρςικά 
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κϊμμαςα (ΝΔ, ΤΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, Ελλημική Λϋρη, ΜΕΡΑ25). Απϊ ςη μια παοέυει ποξμϊμια για 
ςξσπ μεγάλξσπ επιυειοημαςικξϋπ ξμίλξσπ και απϊ ςημ άλλη ςρακίζει και ςα ςελεσςαία 
εογαςικά δικαιόμαςα. Χςσπά ρσμξλικά ςξσπ εογαζϊμεμξσπ, αμεναοςήςχπ πξιξπ είμαι ξ 
εογξδϊςηπ ςξσπ, ςι είδξσπ ρυέρη εογαρίαπ έυξσμ, πξσ και πϊρα υοϊμια δξσλεϋξσμ. 

Είμαι βέβαιξ ϊςι θα επεκςαθξϋμ και ρςξ Δημϊριξ, ϊπχπ έγιμε και ςξ 2010 με ςημ αϋνηρη 

ςξσ χοαοίξσ απϊ 37,5 όοεπ ςημ εβδξμάδα ρε 40, ϊπχπ έγιμε και με ςιπ πεοικξπέπ ςχμ 

δόοχμ, ϊπχπ γίμεςαι με ςημ απξδξυή ςχμ σπεοχοιόμ και ςχμ «κλιμακίχμ», ϊπχπ έγιμε 

ρςημ ΑΑΔΕ πξσ ξι ρσμάδελτξι μαπ δξσλεϋξσμ ςα απξγεϋμαςα, ϊπχπ έγιμε με ςημ 

ςηλεογαρία πξσ εμςαςικξπξιεί ςημ εογαρία και εναταμίζει ςα ϊοια μεςανϋ εογάριμξσ και 

μη εογάριμξσ υοϊμξσ κλπ. 

Για μα απαμςήρξσμε μαζικά και μαυηςικά ρςξ μξμξρυέδιξ ςηπ κσβέομηρηπ ΝΔ, η 

Δημξριξϋπαλληλική Δμόςηςα με αίςημα ςηπ ρςιπ 21/5 ποόςειμε μα ρσμεδοιάρει άμερα 

ςξ ΔΣ ςξσ ρσλλόγξσ απξκλειρςικά με ασςό ςξ θέμα. Σςιπ 27/5 ρσμεδοίαρε ςξ ΔΣ και 

εμώ θα πεοίμεμε καμείπ από ςξ ποξεδοείξ μα ειρηγηθεί ρυέδιξ για ςξ πώπ θα 

εμημεοώρξσμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ και πχπ θα ρσμςξμιρςξύμε με ςα σπόλξιπα ρχμαςεία 

ώρςε από κξιμξύ μα παλέφξσμε, αοκέρςηκαμ ρςξ μα ποξχθήρξσμ όπξςε και αμ ρςαλεί 

ςημ αμακξίμχρη ςηπ ΔΔΟΘ!  

Καλξϋμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα παοαμελήρξσμ ςιπ ρσμβιβαρμέμεπ ρσμδικαλιρςικέπ 

πλειξφητίεπ πξσ ξϋςε θέλξσμ ξϋςε μπξοξϋμ μα ξογαμόρξσμ ςξμ αγόμα! Απξςελξϋμ 

εμπϊδιξ ρςημ πάλη για ςημ αμαςοξπή ςχμ αμςιλαψκόμ μέςοχμ, ςχμ οιζικόμ αμαςοξπόμ!  

Δίμαι ώοα εσθύμηπ για κάθε ςίμιξ εογαζόμεμξ. 

Δεμ θα δευθξύμε μα γίμξσμε, μα γίμξσμ ςα παιδιά μαπ, ςα αδέοτια μαπ ξι ρύγυοξμξι 
ρκλάβξι ςξσ 21ξσ αιώμα! 

Παίομξσμε ςημ σπόθερη ρςα υέοια μαπ. Τξ υοχρςάμε ρςξμ εασςό μαπ, ρςα παιδιά μαπ, 
ςξ υοχρςάμε και ρςιπ ποξηγξύμεμεπ γεμιέπ εογαζξμέμχμ πξσ με αγώμεπ και αίμα 
καςακςήραμ και σπεοαρπίρςηκαμ ςα δικαιώμαςα πξσ πάμε ςώοα μα καςαογήρξσμ! 

 

ΟΛΔΣ και ΟΛΟΙ  

ρςημ απεογία 10 Ιξύμη, 10:30πμ ρςξ Άγ. Βεμιζέλξσ 
 

Ποξρσγκέμςοχρη ςχμ απεογώμ ρσμαδέλτχμ ρςιπ 10.00πμ ένχ από 

ςξ Πεοιτεοειακό Υπξκαςάρςημα. 

 


