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ΨΗΦΙΜΑ ΣΟΤ 29ΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ 

Η κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, αρπάηοντασ τθ ςκυτάλθ από τον ΤΡΙΖΑ και πάνω ςτο ζδαφοσ που εκείνοσ 
διαμόρφωςε, ςπεφδει με αποφαςιςτικότθτα να «τρζξει» τθν υλοποίθςθ τθσ ςτρατθγικισ του κεφαλαίου 
και όλα όςα απαιτοφν οι επιχειρθματικοί όμιλοι αλλά και οι ιμπεριαλιςτικοί οργανιςμοί για να 
ςτακεροποιιςουν τθν κζςθ τουσ.  

ε ςυνζχεια τθσ κυβζρνθςθσ του ΤΡΙΖΑ που ζβαλε αποφαςιςτικά εμπόδια ςτο δικαίωμα ςτθν απεργία, θ 
κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ, μζςα από το πρόςφατο αναπτυξιακό πολυνομοςχζδιο προςπακεί να περάςει το μαηικό 
φακζλωμα και τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των ςωματείων με ςτόχο να υπάρξει ςιγι νεκροταφείου, να 
χτυπιςει περαιτζρω τα εργατικά δικαιϊματα, να βάλει ςτο γφψο το ςυνδικαλιςτικό κίνθμα.   

Εμπλζκει τθ χϊρα όλο και βακφτερα ςτουσ ιμπεριαλιςτικοφσ ςχεδιαςμοφσ προσ όφελοσ τθσ αςτικισ τάξθσ 
τθσ χϊρασ. Προωκεί πιο βακιά πρόςδεςθ ςτον αμερικανοΝΑΣΟικό ςχεδιαςμό ςτθν ευρφτερθ περιοχι, με 
κλειδί αυτιν τθν περίοδο τθ «υμφωνία Αμοιβαίασ Αμυντικισ υνεργαςίασ» με τισ ΗΠΑ.  

Προωκεί νζο φορολογικό νομοςχζδιο με το οποίο άνω του 93% των φορολογικϊν βαρϊν αφοροφν τουσ 
εργαηόμενουσ και χαμθλοςυνταξιοφχουσ. 

Αξιοποιϊντασ το ιδθ διαμορφωμζνο αντιαςφαλιςτικό οπλοςτάςιο όλων των προθγοφμενων κυβερνιςεων 
και ιδιαίτερα το νόμο - ζκτρωμα του Κατροφγκαλου, προχωρά ςτθ ςυνολικι ιδιωτικοποίθςθ του 
αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ.  

Το ηιτθμα τθσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ είναι ηιτθμα ταξικό! 

 Η Κοινωνικι Αςφάλιςθ πρζπει να είναι, με ευκφνθ του κράτουσ, κακολικι, υποχρεωτικι, δθμόςια και θ 
Τγεία - Πρόνοια δθμόςια και δωρεάν για όλουσ. Για τον εργαηόμενο θ Κοινωνικι Αςφάλιςθ είναι το 
ελάχιςτο και αναγκαίο αγακό που μπορεί και πρζπει να του επιςτραφεί από τον πλοφτο που παράγει, 
κακϊσ αυτόσ είναι που πλθρϊνει από το μιςκό του, για τθν υγεία και τθ ςφνταξι του.  

Δίνουμε πρώτθ αγωνιςτικι απάντθςθ ςτισ 30 Νοζμβρθ,  

ςτα ςυλλαλθτιρια με τα ταξικά εργατικά και ςυνταξιουχικά ςωματεία 

Παλεφουμε για τθν αναςφνταξθ του εργατικοφ κινιματοσ! 

Αναςφνταξθ ςθμαίνει αλλαγι ςυςχετιςμοφ, ςθμαίνει να μεγαλϊνει θ ικανότθτά των εργαηομζνων να 
αντιπαρατεκοφν με αποφαςιςτικότθτα και αποτελεςματικότθτα ςτθν ενιαία επεξεργαςμζνθ ςτρατθγικι 
του κεφαλαίου, ςε ςυμμαχία με τα λαϊκά ςτρϊματα των αυτοαπαςχολουμζνων, νζεσ δυνάμεισ (και 
θλικιακά) να ςυμμετζχουν ςτο κίνθμα. Χρειάηεται να επικεντρώςουμε ςτο τι ςυνδικαλιςτικό κίνθμα 
κζλουμε.  

Σο Ο.Ε.Ε. επιβεβαιϊνεται ότι είναι ζνασ μθχανιςμόσ ςχεδιαςμοφ και υλοποίθςθσ τθσ ςτρατθγικισ του 
κεφαλαίου. τθν κατεφκυνςθ εξυπθρζτθςθσ αυτισ τθσ ςτρατθγικισ είναι και οι κατευκφνςεισ και 
αποφάςεισ για τα επαγγελματικά δικαιϊματα και για όλα τα κοινωνικά αγακά. τισ επικείμενεσ εκλογζσ 
ςτισ 15/12 οργανϊνουμε παρζμβαςθ τθσ ΠΟΛ παίρνοντασ και τα καταλλθλά μζτρα όπωσ  να υπάρχει 
διακριτι παρουςία των ςωματείων μασ, με αιτιςεισ εγγραφισ, με ανακοινϊςεισ των ςωματείων, με τθν 
πρόταςθ για Ε τθσ ΠΟΛ. τθρίηουμε τισ ταξικζσ δυνάμεισ που δρουν ςε αυτό και όλα αυτά τα χρόνια 
ζχουν αναδείξει το ρόλο του ςτθν επίκεςθ των εργατικϊν δικαιωμάτων και ςτθρίηουν τουσ εργαηόμενουσ! 

 Συνέχιση του αγώνα για ΣΣΕ με περισσότερες πρωτοβουλίες σε επιχειρησιακό και τοπικό 

επίπεδο. 

 Αύξηση σωματείων-μελών σε τοπικό και επιχειρησιακό επίπεδο.  
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 Πρόγραμμα από κάθε σωματείο για αύξηση μελών του και βελτίωση της εσωτερική 

λειτουργίας του. 

 Καλύτερη μελέτη του κλάδου πανελλαδικά από την ΠΟΛ αλλά και από το κάθε ΔΣ για την 

περιοχή του. 

 Παρέμβαση σε χώρους μαθητείας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Μτπχ, ΙΕΚ, σεμινάρια).  

 Παρεμβάσεις για ανέργους 

 Συνέχιση της αποκάλυψης του ρόλου του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού 

 Καλύτερη συνεργασία με αυτοαπασχολούμενους 

 Καλυτέρευση αμφίδρομης επικοινωνίας των σωματείων μελών με την Ομοσπονδία. 

 Καλυτέρευση τον οικονομικών τόσο της ΠΟΛ όσο και των σωματείων της. 

 
Οργανώνουμε τθν πάλθ με βάςθ τουσ διεκδικθτικοφσ μασ ςτόχουσ, τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ! 

ΝΟΜΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗ 

Αθήνα, 23.11.2019 


