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ΜΗΝΤΜΑ ΠΡΩΣΟΜΑΓΙΑ 2017
H Γηνηθνύζα Δπηηξνπή ηνπ Λνκαξρηαθνύ Σκήκαηνο ηεο ΔΔΣΔΚ Αραΐαο ζπκκεηέρεη
ζηηο εθδειώζεηο γηα λα ηηκήζεη ηνπο ΑΓΩΛΔ ηνπ ΙΑΟΤ καο:
 Γηα Από ηνπο εξσηθνύο αγώλεο ησλ εξγαηώλ ζην ηθάγν ην 1886, ε 1ε Κάε
απνηειεί δηαρξνληθά ηελ αθεηεξία γηα ηελ θαηάθηεζε ησλ εξγαζηαθώλ θαη
θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ ζε όια ηα πιάηε θαη κήθε ηεο γεο.
 Γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ Δξγαδνκέλσλ – ηεο Λενιαίαο θαη ηεο Σξίηεο Ζιηθίαο.
 Γηα Κόξθσζε-Γνπιεία & Τγεία γηα όιν ηνλ ΙΑΟ.
 Γηα ηελ Έθδνζε ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Γηθαησκάησλ ησλ Πηπρηνύρσλ
Κεραληθώλ Σ.Δ. κε Λόκν, (γηα ηελ πνιηηηθή δέζκεπζε όισλ ησλ Πνιηηηθώλ
Γπλάκεσλ ηνπ Θνηλνβνπιίνπ).
 Σελ Γσξεάλ Παηδεία γηα όιν ηνλ ΙΑΟ.
 Σελ Θαηάξγεζε ησλ πληερληαθώλ Οκάδσλ ηεο Διιεληθήο Θνηλσλίαο.
 Σελ Θαηάξγεζε όισλ ησλ αλαρξνληζηηθώλ Λόκσλ (Βαζηιηθά Γηαηάγκαηα
θ.ι.π.) πνπ δηέπνπλ ην επάγγεικα ηνπ Κεραληθνύ ζηελ Διιάδα.
 Ιεθηά γηα ηελ Παηδεία θαη όρη γηα ηνπο ηνθνγιύθνπο ηνπ μέλνπ & ληόπηνπ
θεθαιαίνπ.
 ΟΥΗ ζην ζρέδην «ΑΘΖΛΑ Η & ΗΗ» γηα ηελ Αλώηαηε Δθπαίδεπζε.
 Ηζόηηκε ρξεκαηνδόηεζε ησλ Α.Δ.Η. (ΠΑΛΑΠΗΣΖΚΗΑ-ΣΔΗ).
 Πξόζιεςε κόληκνπ Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζσπηθνύ ζηα Σ.Δ.Η.
Γεθαεηίεο κεηά νη εξγαδόκελνη δνπλ ηα ηειεπηαία ρξόληα ηε βαξβαξόηεηα ηεο πην
ζθιεξήο επίζεζεο ηνπ θεθαιαίνπ. Ενπλ ηελ θαξαηόκεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ
θαηαθηήζεώλ ηνπο. Ενπλ ηελ επηζηξνθή ηνπο ζε εξγαζηαθό θαη θνηλσληθό
Κεζαίσλα.
ηόρνο ησλ πνιηηηθώλ πνπ επηβιήζεθαλ ηα ηειεπηαία θπξίσο ρξόληα είλαη ε
θαηάξγεζε ηνπ 8ώξνπ, ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ, ησλ δηθαησκάησλ ζηελ
εξγαζία, ηελ Τγεία, ηελ Παηδεία θαη ηελ Θνηλσληθή Αζθάιηζε, ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ
ειεπζεξηώλ. Δίλαη, δειαδή, ε θαηάξγεζε δηθαησκάησλ πνπ δελ ραξίζηεθαλ, αιιά
θαηαθηήζεθαλ κε ζθιεξνύο αγώλεο, κε ζπζίεο θαη αίκα, κέζα από κηα καθξηά
δηαδξνκή ηνπ Δξγαηηθνύ Θηλήκαηνο.
Σα κλεκόληα απνηέιεζαλ ην εξγαιείν, πξνθεηκέλνπ ε ρώξα καο λα κπεη ζε έλα
ζπλερώο αλαηξνθνδνηνύκελν θύθιν νηθνλνκηθήο ύθεζεο θαη κεγάια ηκήκαηα ηεο
ειιεληθήο θνηλσλίαο λα νδεγεζνύλ ζηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή εμαζιίσζε.
Υηιηάδεο απνιύζεηο ζηνλ ηδησηηθό θαη δεκόζην ηνκέα, κεγάιεο κεηώζεηο κηζζώλ θαη
ζπληάμεσλ, απμήζεηο θόξσλ θαη ραξάηζηα, θαηάξγεζε δνκώλ ηνπ θνηλσληθνύ
θξάηνπο, θιείζηκν ζρνιείσλ θαη λνζνθνκείσλ θιπ., θαζώο επίζεο θαη ηελ ηάζε γηα

εμαθάληζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Κεραληθνύ ζηελ Διιάδα ηνπ ζήκεξα θαη άιισλ
επαγγεικάησλ.
 Απέλαληη ζ΄ απηέο ηηο πνιηηηθέο αλαπηύρζεθαλ κεγάινη εξγαηηθνί θαη θνηλσληθνί
αγώλεο. Οη εξγαδόκελνη ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, νη επαγγεικαηίεο, νη
επηζηήκνλεο, νη ζπληαμηνύρνη, νη αγξόηεο θαη νη άλεξγνη ζηε ρώξα καο
αληηζηάζεθαλ απνθαζηζηηθά απέλαληη ζηηο πνιηηηθέο ηεο αθξαίαο ιηηόηεηαο. Ο
 αλππνρώξεηνο αγώλαο ηνπο ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ απνλνκηκνπνίεζε
απηώλ ησλ πνιηηηθώλ, πνπ νδήγεζαλ ζηελ εμάπισζε ηεο θηώρηαο, ηεο
αλεξγίαο, ζηελ έληαζε ηνπ απηαξρηζκνύ θαη ζηελ θαηάξγεζε δεκνθξαηηθώλ
δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ.
 Ο ίδηνο αλππνρώξεηνο αγώλαο ζα ζπλερηζηεί ελάληηα ζηελ επηρεηξνύκελε, κε
ηειεζίγξαθα θαη εθβηαζκνύο, πξνζπάζεηα ηεο ΔΔ, ηεο ΔΘΣ θαη ηνπ ΓΛΣ λα
ζπλερηζηεί ε επηβνιή κλεκνληθώλ πνιηηηθώλ.
 Οη εξγαδόκελνη ηδησηηθνύ θαη δεκνζίνπ ηνκέα, νη επαγγεικαηίεο, νη έκπνξνη, νη
επηζηήκνλεο, νη ζπληαμηνύρνη, νη αγξόηεο θαη νη άλεξγνη ζα ζπλερίζνπλ λα
δηεθδηθνύλ:
• Θαηάξγεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ εθαξκνζηηθώλ λόκσλ.
• Γηαγξαθή ηνπ ρξένπο, πνπ απνηειεί όξν γηα ηελ επηβίσζε ηεο ρώξαο, ηνπ ιανύ
θαη ησλ εξγαδνκέλσλ.
• Αμηνπνίεζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ηεο ρώξαο πξνο όθεινο ηνπ ιανύ
θαη όρη γηα ηα ζπκθέξνληα ηνπ ληόπηνπ θαη μέλνπ θεθαιαίνπ.
• Δπαλάθηεζε ηνπ ειέγρνπ Γεκόζησλ Δπηρεηξήζεσλ ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο θαη
ηελ εζληθνπνίεζε-θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ηξαπεδηθνύ ζπζηήκαηνο.
• Θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθώλ θαη αληηαζθαιηζηηθώλ κέηξσλ πνπ ςεθίζηεθαλ
ηόζν θαηά ηελ πεξίνδν ησλ κλεκνλίσλ, όζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ
πξνεγνύκελσλ δεθαεηηώλ.
• Αύμεζε ησλ κηζζώλ θαη ησλ ζπληάμεσλ θαη επαλαθνξά ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ
ησλ πιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο.
• Ρηδηθή αιιαγή ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν κε ηηο ξπζκίζεηο πνπ
πεξηιακβάλεη, αιιά θαη κε ηε θνξνδηαθπγή, ηε θνξνδηαθπγή, ηε θνξνθινπή
θαη ηαπηόρξνλα κε εμνλησηηθά θνξνινγηθά κέηξα ζε βάξνο ησλ κηζζσηώλ, ησλ
ζπληαμηνύρσλ θαη ησλ επαγγεικαηηώλ, ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηεο
νηθνλνκηθήο ειίη ηεο ρώξαο καο.
• Πξνώζεζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ λνκνζεηηθώλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ θαηάξγεζε
ησλ «ειαζηηθώλ» κνξθώλ
 απαζρόιεζεο θαη γηα ηελ θαηνρύξσζε ζηαζεξήο θαη κόληκεο εξγαζίαο κε
πιήξε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα.
• Γηεθδίθεζε ηνπ θαηνρηθνύ δαλείνπ θαη ησλ πνιεκηθώλ απνδεκηώζεσλ γηα ηηο
θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζε ε ρηηιεξηθή ζεξησδία ζηε ρώξα καο.
• Θαηνρύξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο, ηεο Δζληθήο Θπξηαξρίαο, ηεο Γεκνθξαηίαο, ηεο
Γηθαηνζύλεο θαη αιιειεγγύεο ζηε ρώξα καο, κε πξνηεξαηόηεηα ζηηο αλάγθεο
θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ.

πλάδειθνη-ζεο, ζαο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε κε ηελ
παξνπζία ζαο, όιεο ηηο εθδειώζεηο πνπ
δηνξγαλώλνπλ νη καδηθνί θνξείο, έμσ από πνιηηηθέο &
θνκκαηηθέο ζπγθεληξώζεηο.
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