
 

 

ΨΗΦΙΜΑ ΣΟΤ 28ΟΤ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΣΗ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΩΝ 

ΚΑΣΑΓΓΕΛΛΟΤΜΕ ηελ πξνζπάζεηα ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ λα δψζεη έλα αθφκα 
ζεκαληηθφ πιήγκα ζην εξγαηηθφ θίλεκα ρηππψληαο ην απεξγηαθφ δηθαίσκα, έλα πάγην θαη 
δηαρξνληθφ αίηεκα ηεο κεγαινεξγνδνζίαο. Θα δψζνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ νξγάλσζε 
ηεο απεξγίαο ζηηο 14 Δεθέκβξε κε καρεηηθφηεηα, αηζηνδνμία, πίζηε ζην δίθαην ηνπ αγψλα καο 
πξνθεηκέλνπ λα ππεξαζπηζηνχκε έλα απφ ηα ηζρπξφηεξα φπια πνπ έρεη ε ηάμε καο θαη πνπ έρεη 
θαηαθηήζεη κε αηκαηεξνχο, ηαμηθνχο αγψλεο θαη δηεθδηθήζεηο. 

Η θπβέξλεζε επηδηώθεη λα θαιιηεξγήζεη θιίκα αλακνλήο κπξνζηά ζηε 3Η αμηνιφγεζε θαη 
ζηε ςήθηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ γηα ην 2018, λα πεξάζεη ηα λέα αληηιατθά κέηξα φπσο 
ηζάθηζκα ηνπ αθνξνιφγεηνπ, κείσζε κηζζψλ, ζπληάμεσλ , θνηλσληθψλ παξνρψλ, κέζα ζε  ζηγή 
λεθξνηαθείνπ, κε εξγαηηθφ θίλεκα ζην γχςν, ρσξίο λα κπνξεί λα νξγαλψζεη ηελ αληίζηαζε  ηνπ.  

Σν παξακχζη ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο» δε εκπεξηέρεη ηίπνηα ζεηηθφ γηα ηνλ εξγαδφκελν ιαφ αθνχ 
ε αχμεζε ηνπ πξσηνγελνχο πιενλάζκαηφο ζε ζρέζε κε ην 2017, ζα πξνέιζεη κέζα απφ ηελ 
αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, ηελ νπζηαζηηθή θαηάξγεζε ηνπ ΕΚΑ, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηε 
θαξαηφκεζε ησλ πξνλνηθσλ επηδνκάησλ θαη ην λέν ςαιίδη ζηηο δαπάλεο γηα ηελ πγεία. Ο 
εξγαδφκελνο ιαφο ζα ζπλερίζεη λα καηψλεη ηφζν ζηε πεξίνδν ηεο αλάθακςεο πνπ ζα πξνέιζεη 
πάλσ ζηα  ζκπαξαιηαζκέλα δηθαηψκαηα καο, φζν θαη ζηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο πξνθεηκέλνπ λα 
ζσξαθηζηεί ε θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ γηα λα επηηεπρζνχλ ηα πξσηνγελή πιενλάζκαηα. Σα 
καησκέλα απηά πιενλάζκαηα πξνθχπηνπλ, απφ ηελ έληαζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα δνζνχλ λέα πξνλφκηα θαη εληζρχζεηο ζηνπο κνλνπσιηαθνχο 
νκίινπο κε δεζηφ ρξήκα.  

Δίλνπκε φιεο καο ηηο δπλάκεηο καο γηα ηε καδηθνπνίεζε ηωλ ζωκαηείωλ, ηελ ίδξπζε λέωλ 
κε ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό, κε ηε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθσλ απφ θάζε κηθξφ θαη κεγάιν ρψξν. 
Η ζπγθεθξηκέλε δνπιεία ζα καο δψζεη δχλακε ζηνπο λένπο αγψλεο πνπ έρνπκε κπξνζηά καο.  

Πεξλάκε ζηελ αληεπίζεζε, νξγαλψλνπκε ηνλ αγψλα καο γηα ππνγξαθή Ε, πνπ ζα 
πεξηιακβάλεη θαη ζα θαηνρπξψλεη ζπλνιηθά ηα εξγαζηαθά θαη κηζζνινγηθά δηθαηψκαηα ησλ 
ινγηζηψλ, βνεζψλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ, πνπ δε ζα δηαρσξίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο. 
Οξγαλψλνπκε ηε δξάζε καο κε αθεηεξία ηνπο ρψξνπο δνπιεηάο, θαη φπνπ δνπλ θαη αλαπλένπλ 
νη εξγαδφκελνη. πδεηάκε ελεκεξψλνπκε πιαηηά γηα ηε πξνζπάζεηα απηή θαη θαινχκε ζηε 
ζπκκεηνρή θαη νξγάλσζε γηα ηελ επηηπρία απηνχ ηνπ αγψλα.  

Τπνγξαθή Εζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο θαη επαλαθνξά κε λφκν ζηα 751 επξψ (γηα 
φζνπο ακείβνληαη κε ην βαζηθφ κηζζφ).Επαλαθνξά ησλ θιαδηθψλ ζπκβάζεσλ. Καζνιηθή ηζρχο 
θαη ππνρξεσηηθφηεηα ησλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Εξγαζίαο.   

Όρη ζηηο αληεξγαηηθέο αιιαγέο πνπ αιπζνδέλνπλ ηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ. 

Απαγφξεπζε πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηελ εξγαηηθή-ιατθή νηθνγέλεηα. 
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