
Όχι στη µείωση των αποδοχών
Όχι στην υποβάθµιση των κοινωνικών δικαιωµάτων
Όχι στην υποβάθµιση της κοινωνικής ασφάλισης,

στη µείωση των συντάξεων και την άυξηση των ορίων ηλικίας

2008

ΜΕΙΩΣΗ
αποδοχών λόγω αύξησης

των κρατήσεων
2009

ΠΑΓΩΜΑ
αποδοχών 2010

ΜΕΙΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ∆ΟΧΩΝ από 3% έως

και πάνω από 15%

Μόνιµη η λιτότητα, η πτώχευση των µισθωτών και συνταξιού-
χων. Η «λύση» είναι µόνιµη και διαρκής και βρίσκεται πάλι στη
µείωση του εισοδήµατος των υπαλλήλων (που σε µέσα επίπεδα
δεν ξεπερνούν τα 1.350 € ).
∆ιεκδικούµε προστασία και αναβάθµιση των αποδοχών µας

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Α ∆Ε∆Υ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΑΡΑ∆ΕΚΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Όχι στην επαγγελµατική, κεφαλαιοποιητική,
ιδιωτική, ατοµική ασφάλιση

• 18 µήνες αναµονή για το εφάπαξ

• Ανάλογα προβλήµατα στο Μετοχικό Ταµείο

• Μόνιµη η περιοδική διακοπή
των ιατροφαρµακευτικών παροχών



OΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚEΝΤΡΩΣΗ,

ΩΡΑ 10:30 Π.Μ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ
• Στην ακρίβεια και την ασυδοσία της αγοράς
• Στην ανεργία και τις χιλιάδες απολύσεις σε ιδιωτικό

και δηµόσιο τοµέα
• Στη φτώχεια και τη χρεωκοπία της ζωής των πολλών προς όφελος

των κερδών των λίγων, στο φθαρµένο κλεπτοκρατικό σύστηµα

ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΜΕ ΜΕ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ,
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΜΑΣ, ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
Οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι έχουν πρόγραµµα

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010
• Για πραγµατικές αυξήσεις
• Για στήριξη και χρηµατοδότηση των ταµείων
• Για δίκαιο και αποτελεσµατικό φορολογικό σύστηµα
• Για αύξηση των θέσεων εργασίας, πλήρη και σταθερή εργασία,

µόνιµη και ενιαία σχέση εργασίας στο δηµόσιο, κάλυψη των πάγιων
και διαρκών αναγκών.

ΤΕΛΟΣ στη «φάρσα», τα παραµύθια, τα ψευτοδιλήµµατα, τη µαύρη προ-
παγάνδα, τον λαϊκισµό, την παραπληροφόρηση, την διαστρέβλωση, την
κατασκευή ενόχων για τη διαφυγή των πραγµατικά υπεύθυνων για την
κρίση. Τέλος στην εργασιακή, επιδοµατική διαίρεση, τη διάσπαση µι-
σθωτών και συνταξιούχων δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, εργαζοµέ-
νων και ανέργων, των νέων και παλιών.

ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΜΠΡΟΣΤΑ: 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΘΟΛΙΚΑ,
ΕΝΩΤΙΚΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ
ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ: ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Α ∆Ε∆Υ
ΤΟ Α∆ΙΕΞΟ∆Ο ΕΧΕΙ ΑΙΤΙΑ:
• Φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή

• Ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, σκάνδαλα
• Κερδοσκοπικά, χρηµατιστηριακά, δοµηµένα παιχνίδια

• Υποταγή δηµοσίων πολιτικών, δηµοσίων επενδύσεων στα συµφέροντα
της ελίτ, αντί των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών της χώρας

• Συρρίκνωση δηµόσιων αγαθών, κοινωνικών δαπανών,
υπηρεσιών και δικαιωµάτων
• Ασυδοσία Κεφαλαίου και Τραπεζιτών

Αγωνιζόµαστε για µην πληρώσουν τα βάρη της κρίσης οι εργαζόµενοι

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ
∆ΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑ (2008)

16.000 €
ΜΙΣΘΩΤΟΙ +

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

13.000 €
EMΠΟΡΟΙ +

ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΙ

O
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΣΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΕΣ
ΚΑΙ

ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ


