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∆υναµική συγκέντρωση στην Κατερίνη, 
κατά των νέων µέτρων 

Λίγες ώρες πριν ψηφιστούν 
τα νέα µέτρα από τη Βουλή, 
εργαζόµενοι, άνεργοι και 

συνταξιούχοι της Πιερίας βρέθηκαν 
στην κεντρική πλατεία Κατερίνης για 
να διαµαρτυρηθούν για τις νέες µειώσεις 

σε µισθούς, συντάξεις, επιδοµάτων 
και την καταπάτηση εργασιακών 

δικαιωµάτων, τα οποία προβλέπονται 

στο µνηµόνιο 3. Στη συγκέντρωση, 
που διοργάνωσαν το Εργατικό Κέντρο 
Κατερίνης και το Νοµαρχιακό Τµήµα 

∆Ε∆Υ Πιερίας, το απόγευµα της 
Τετάρτης στην πλατεία Ελευθερίας, 
συµµετείχαν η ΕΛΜΕ Πιερίας, ο Σύλλογος 

Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης Πιερίας, ο Σύλλογος Εργαζοµένων 

του Γενικού Νοσοκοµείου 

Κατερίνης, ο Σύλλογος Εργαζοµένων 
του Ψυχιατρικού Νοσοκοµείου Πέτρας 
Ολύµπου, ο Σύλλογος Εργαζοµένων 
ΕΚΑΒ Πιερίας, ο Σύλλογος Εργαζοµένων 

δικαστηρίων Πιερίας, ο Σύλλογος 
Φυσιοθεραπευτών Πιερίας, ο Φαρµακευτικός 

Σύλλογος Νοµού Πιερίας, ο 
Σύλλογος Καθηγητών Ειδικής Αγωγής, 
ο Σύλλογος Εργαζοµένων Περιφερεια¬ 

κής Ενότητας Πιερίας, το Σωµατείου 
Συνταξιούχων ΤΕΒΕ - ΟΑΕΕ, ο φαρµακευτικός 

σύλλογος, η Εθελοντική 
Οµάδα ∆ράσης Πιερίας. Επίσης, ο 
∆ικηγορικός Σύλλογος Κατερίνης, το 
Σωµατείο Καθαριστριών, το σωµατείο 
Επισιτισµού-Τουρισµού, Οικοδόµων, 
εργαζόµενων στις σαλάτες Κάλας-Καλαµαράκη. 

To οµόφωνο ψήφισµα 
Αµέσως µετά τις οµιλίες των εκπροσώπων των συνδικαλιστικών 

σωµατείων, ακολούθησε η ανάγνωση ψηφίσµατος, 
το οποίο εγκρίθηκε οµόφωνα. 

Με τη συγκέντρωση της Τετάρτης οι συµµετέχοντες 
θέλησαν να στείλουν µήνυµα αντίστασης και αγώνα και 
διαπιστώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία έχει εξαντλήσει 
ήδη τα όρια της αντοχής, αλλά και της ανοχής σε µία πολιτική 

που µε διαδοχικά µνηµόνια υπόσχεται συνεχώς, 
χωρίς κανένα αποτέλεσµα, τη σωτηρία της χώρας. 

«Η Κυβέρνηση εγκαταλείπει τις προεκλογικές της δεσµεύσεις 
ακόµα και τις προγραµµατικές θέσεις και στα 

πλαίσια συνέχισης και έντασης των µνηµονιακών πολιτικών 
προωθεί νέα αντιλαϊκά µέτρα σε βάρος των εργαζόµενων 
και της κοινωνίας που ήδη βρίσκονται σε απόγνωση. 

Τα σχεδιαζόµενα νέα µέτρα εκτός από απαράδεκτα, είναι 
και καταστροφικά για την κοινωνία και την οικονοµία. 

Μας οδηγούν στη φτώχεια και την απελπισία µέσα 
από τις άγριες περικοπές µισθών και συντάξεων, τη φορολογική 

λεηλασία, την αύξηση της ανεργίας και την κατάργηση 
του κοινωνικού κράτους. Η µαύρη και ανασφάλιστη 

εργασία, η εργοδοτική αυθαιρεσία οργιάζουν σε βάρος 
των εργαζόµενων και των ασφαλιστικών ταµείων. 

Καταγγέλλουµε και καταδικάζουµε την απάνθρωπη 
και αδιέξοδη νεοφιλελεύθερη µνηµονιακή πολιτική που 
οδηγεί την κοινωνία και την οικονοµία στη χρεοκοπία. 

Καταγγέλλουµε και καταδικάζουµε όλες εκείνες πς 
συκοφαντικές, υπονοµευτικές και διασπαστικές επιθέσεις 
κατά των συνδικάτων και της συλλογικής δράσης που ως 
µόνο στόχο έχουν τα κοινωνικά και δηµοκρατικά µας δικαιώµατα», 

ανέφερε το ψήφισµα. 
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Ένταση στην πλατεία 
Λίγο πριν την έναρξη της συγκέντρωσης διαµαρτυρίας, 

στην κεντρική πλατεία της Κατερίνης επικράτησε 
ένταση όταν µέλη του ΣΥΡΙΖΑ επιχείρησαν να αποµακρύνουν 

δύο πανό κατά των µέτρων που είχαν αναρτήσει 
µέλη της «Χρυσής Αυγής». Τα «πνεύµατα» λίγο αργότερα 

ηρέµησαν και ξεκίνησε κανονικά η συγκέντρωση 
διαµαρτυρίας. 

Τα αιτήµατα 
* Ανατροπή όλων των µνηµονιακών πολιπκών και των 

νέων αντεργατικών, ανηαναπιυξιακών και αναποτελεσµατικών 
µέτρων που µειώνουν µισθούς και συντάξεις, αυξάνουν 

τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, οδηγούν στην εξαθλίωση 
την ελληνική κοινωνία. 

* Ουσιασηκή διαγραφή του χρέους µε την παράλληλη 
εφαρµογή αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιπκών. 

* Κατάργηση της 6ης Πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου 
που ακυρώνει το θεσµό των ΣΣΕ και των ελεύθερων 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων. 
* Επαναλειτουργία των Οργανισµών Εργαπκής Κατοικίας 

& Εργατικής Εστίας. 
* Απόκρουση των πολιτικών της Κυβέρνησης και της 

Τρόικας για κατάργηση του πενθήµερου, κατάργηση των 
τριεπών της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, 

επιβολή δήθεν ευέλικτων ωραρίων µε διευθυντικό 
δικαίωµα, περιορισµό της αµοιβής για πρόσθετη εργασία, 
περαιτέρω µείωση της αποζηµίωσης απόλυσης και όποιο 
άλλο εφεύρηµα, που σε συνδυασµό µε πς παρεµβάσεις 
των δύο τελευταίων ετών, οδηγούν το ατοµικό και συλλογικό 

δίκαιο σε πλήρη αποσάθρωση και τους εργαζόµενους 
σε καθεστώς γαλέρας. 

* ∆ραστικές και άµεσες κυβερνηπκές πολιπκές για 
την αντιµετώπιση των προβληµάτων των ανέργων, καθώς 
η ανεργία έχει λάβει στη χώρα µας δραµατικές και ανεξέλεγκτες 

διαστάσεις. Αύξηση του επιδόµατος ανεργίας και 
διπλασιασµό του χρόνου χορήγησής του στους ανέργους, 
συµπεριλαµβανοµένων των εποχικά απασχολουµένων. 

* Νέο αναπτυξιακό µοντέλο που θα δηµιουργεί νέες 
και σταθερές θέσεις εργασίας που θα αντιµετωπίζει το εφιαλτικό 

πρόβληµα της ανεργίας κυρίως για τους νέους και 
τις γυναίκες και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. 

* Απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις που 
έλαβαν κραπκή χρηµατοδότηση ή επιδοτήσεις, 

* Καµία απόλυση και κανένα καθεστώς εφεδρείας για 
τους εργαζόµενους σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ∆ηµοσίου. 

* ∆ιατήρηση υπό κρατικό έλεγχο των στρατηγικής σηµασίας 
επιχειρήσεων του ∆ηµοσίου και των επιχειρήσεων 

κοινής ωφέλειας. Όχι στην εµπορευµατοποίηση κοινωνικών 
αγαθών και υπηρεσιών. 

* ∆ηµιουργία δηµόσιου και ισχυρού πόλου στο πιστωπκό 
σύστηµα. Αυστηρό έλεγχο, εποπτεία και φορολόγηση 

των κεφαλαίων, του τραπεζικού συστήµατος, των κερδών, 
και των χρηµατοοικονοµικών δραστηριοτήτων. Όχι στην 
εκποίηση της ATE και του T. Ταµιευτηρίου. 

* Αποκατάσταση των κύριων και επικουρικών συντάξεων 
και επιστροφή των κλεµµένων των αποθεµατικών των 

ασφαλιστικών ταµείων, τα οποία λεηλατήθηκαν. ∆ήµευση 
περιουσιών για µεγαλοοφειλέτες και εισφοροκλέπτες της 
Κοινωνικής Ασφάλισης. 

* Υπεράσπιση του ΙΚΑ και του ∆ηµόσιου Ασφαλιοτικού 
Συστήµατος ,διεύρυνση της λίστας των Βαρέων και 

Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Καθιέρωση κοινωνικού πόρου 
υπέρ της κοινωνικής ασφάλισης. Χρηµατοδότηση και ενίσχυση 

του ΕΟΠΥΥ. 
* Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Ποινικοποίηση 

των αθέµιτων µονοπωλιακών συναλλαγών. Πάγωµα 
Τιµών και όχι µισθών και συντάξεων. 

* Μείωση και όχι αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ στα 
είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και των τιµών 
προϊόντων και υπηρεσιών του ∆ηµοσίου και των οργανισµών 

κοινής ωφέλειας. 
* Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, των 

off- shore εταιριών, των «τριγωνικών» συναλλαγών της εισφοροδιαφυγής 
και της εισφοροκλοπής, του λαθρεµπορίου 

καυσίµων µε δηµεύσεις περιουσιών και αυστηρές ποινές. 
* Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, των µεγάλων 
εισοδηµάτων, της εκκλη^αοτικής περιουσίας. Ριζοσπαστική 

φορολογική µεταρρύθµιση υπέρ µισθωτών και 
συνταξιούχων. 

* Απόρριψη και ακύρωση της απόφασης της Ε. Ένωσης 
περί «σταθερότητας του ευρω» που νοµοθετεί τη λιτότητα 
και την κατάργηση των κοινωνικών παροχών των εργαζοµένων. 

* Αναβάθµιση και ενίσχυση της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν 
Παιδείας - Υγείας - Πρόνοιας. 

* Καθιέρωση του θεσµού "Συνήγορος του εργαζόµενου". 
Προώθηση εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, ίδρυση 

φορέα επαγγελµαπκού κινδύνου. 
* Προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος και 

της ποιότητας ζωής. 
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