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ΕΤΗΣΙΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ  ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ  Ε.Κ.ΑΡΚΑΔΙΑΣ 
 

Στην Τρίπολη σήμερα 31 - 3 - 2012, εμείς οι αντιπρόσωποι - σύνεδροι των Σωματείων 
μελών του Ε.Κ.Αρκαδίας, που πήραμε μέρος στις εργασίες του ετήσιου τακτικού 
Απολογιστικού Συνεδρίου αφού ακούσαμε τους εισηγητές της Διοίκησης και τους 
προβληματισμούς των ομιλητών συνέδρων: 
 

ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: 
Πρωτοφανείς μειώσεις στους μισθούς και τις συντάξεις και τις κύριες και τις 
επικουρικές, κατάργηση των δώρων και του επιδόματος αδείας, μείωση του 
αφορολόγητου ορίου, αύξηση του ΦΠΑ, περικοπές στα φάρμακα, χιλιάδες δημοσίων 
υπαλλήλων σε εργασιακή εφεδρεία και απολύσεις, κατεδάφιση των εργασιακών και 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζόμενων  με την κατάργηση των κλαδικών 
συλλογικών συμβάσεων, την έξαρση των ατομικών συλλογικών συμβάσεων, της εκ 
περιτροπής εργασίας και των συμβάσεων μερικής απασχόλησης.   
Την ίδια στιγμή  πωλείται σε τιμή ευκαιρίας ο δημόσιος πλούτος, ιδιωτικοποιείται η 
υγεία, η παιδεία και επιχειρήσεις στρατηγικής σημασίας για την οικονομία ενώ  
ενισχύεται προκλητικά το τραπεζικό κεφάλαιο.  
Σαν να μην έφθαναν αυτά, πρόσφατα μέσω του πολυεκκαθαριστικού επιβαρύνονται 
οι πολίτες, αντισυνταγματικά και παράνομα, με την πληρωμή επιπλέον ποσού, 
υπολογισμένου επί του περυσινού εισοδήματός τους, ακόμη και επί του φόρου που 
ήδη κατέβαλαν, μέτρο που το βαφτίσαν προσωρινό ενώ θα γίνει μάλλον μόνιμο.  
Επίσης, νέο χαράτσι, άδικο και παράνομο, με βάση την ιδιόκτητη κατοικία - που 
με δάνεια και κόπους απέκτησαν τα λαϊκά στρώματα - ψηφίστηκε από τη Βουλή και 
επιβάλλεται σχεδόν χωρίς εξαιρέσεις (άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, 
πολύτεκνοι) μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ και μάλιστα με την απειλή ότι θα 
κόβεται το ρεύμα σε όσους δεν το πληρώσουν. Και αυτό το μέτρο ξεκίνησε ως 
προσωρινό, επεκτάθηκε για 3 χρόνια και μάλλον θα γίνει μόνιμο.  
Τα τελευταία δύο χρόνια που παίρνονται πρωτοφανούς σκληρότητας μέτρα σε 
βάρος των εργαζομένων, δεκάδες δις ευρώ έχουν διαφύγει στις τράπεζες του 
εξωτερικού, εκατοντάδες δις ευρώ διέφυγαν παλιότερα χωρίς να πληρώσουν φόρους 
οι κάτοχοί τους, και δεν παίρνεται κανένα σοβαρό μέτρο ούτε γίνονται κινήσεις 
προκειμένου να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά  η φοροδιαφυγή και η 
φοροαπαλλαγή. 
Τα αλλεπάλληλα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα που επιβάλλονται στα πλαίσια 
του μνημονίου και για χάρη των δανειστών της χώρας και της κερδοφορίας των 
αγορών, όχι μόνο δεν ανακόπτουν την ύφεση,  αλλά την τροφοδοτούν και την 
ενισχύουν. 
Η τρομοκρατία του χρέους χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την επιβολή μιας 
διαρκούς λιτότητας και την πειθάρχηση των εργαζομένων στις επιταγές του ξένου και 
του ντόπιου κεφαλαίου. 
Με το νέο μνημόνιο για το 2012 - 2015, προωθούνται ακόμα πιο κατεδαφιστικές 
πολιτικές και νέες θυσίες ύψους 14 δις ευρώ σε βάρος των εργαζόμενων, την ίδια 
στιγμή που δίνονται στις τράπεζες άλλα 30 δις ευρώ, ενώ η χώρα μπαίνει σε αιώνια 
επιτήρηση από την τρόικα και τους δανειστές της. 
Με το προωθούμενο από την κυβέρνηση και την τρόικα πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων ύψους 50 δις ευρώ μέχρι το 2015 πωλείται ολόκληρη η χώρα και 
λεηλατείται βάρβαρα από το κεφάλαιο ο δημόσιος και κοινωνικός πλούτος της.    



Παράλληλα στις χώρες της Ευρωζώνης, το πρόβλημα του χρέους και η βαθειά 
οικονομική και κοινωνική κρίση που εξαπλώνεται, οδηγούν στην υλοποίηση νέων 
αντιδραστικών μέτρων.  
Η υπογραφή ενός «Συμφώνου Ανταγωνιστικότητας», η αιώνια λιτότητα με την 
αποσύνδεση των μισθών από τον πληθωρισμό, η αύξηση των ορίων 
συνταξιοδότησης  στα 67 τουλάχιστον χρόνια, η μείωση της φορολογίας των 
επιχειρήσεων, είναι οι βασικοί άξονες αυτού του νέου επιθετικού σχεδίου που 
επιχειρείται να επικυρωθεί με την σύμφωνη  γνώμη και της ελληνικής κυβέρνησης, 
στη Σύνοδο των μελών της Ευρωζώνης που πρόκειται να συγκληθεί στα τέλη αυτού 
του Μάρτη. 
 
Ταυτόχρονα η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει τις λαϊκές αντιστάσεις εξαπολύει ένα 
τσουνάμι αυταρχισμού με την καταπάτηση των δικαιωμάτων και ελευθεριών, με την 
ποινικοποίηση των κοινωνικών αγώνων, με τη γενίκευση της κρατικής καταστολής. 

Η επιχείρηση για την κατάργηση του Πανεπιστημιακού Ασύλου, η προσπάθεια για 
ποινικοποίηση των αλληλέγγυων στους μετανάστες απεργούς πείνας, η ποινικοποίηση 
του κινήματος «ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ» και η κατ’ εξακολούθηση απαγόρευση απεργιακών 
κινητοποιήσεων και πρόσφατα η απαγόρευση συγκεντρώσεων στο νομό Σερρών και η 
άσκηση του στρατού στο Κιλκίς για καταστολή διαδηλωτών, είναι χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αυτού του επικίνδυνου και εντεινόμενου κρατικού αυταρχισμού. 
Στον ιδιωτικό τομέα, η απορρύθμιση της αγοράς εργασίας είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η 
θεσμοθέτηση με το Ν. 3899/2010 των ειδικών Επιχειρησιακών Συμβάσεων, γίνεται 
προσπάθεια να αποτελέσει το εργαλείο για άμεσες και βίαιες μειώσεις μισθών και 
εφαρμογής εκτεταμένων ευελιξιών μέσα στις επιχειρήσεις, μέσα από τον ωμό εργοδοτικό 
εκβιασμό και των επιχειρησιακών Σωματείων (όπου υπάρχουν) και των εργαζομένων.  
Ταυτόχρονα με τα παραπάνω, είναι σε πλήρη εξέλιξη η γενικευμένη χρήση εκ 
μέρους των εργοδοτών και των επιχειρήσεων όλου του αντεργατικού νομοθετικού 
οπλοστασίου, που θέσπισε το προηγούμενο διάστημα η Κυβέρνηση (Ν. 3846/10 και Ν. 
3899/10), υιοθετώντας το σύνολο της διεκδικητικής ατζέντας του ΣΕΒ και του 
κεφαλαίου (εκβιαστική μετατροπή της 8ωρης εργασίας σε μερική απασχόληση για 
αόριστο ή ορισμένο χρονικό διάστημα (Ν. 3846.10), μονομερή επιβολή με απλή 
ειδοποίηση του εργαζόμενου της εκ περιτροπής εργασίας μέχρι και 9 μήνες το χρόνο (Ν. 
3899/10), 3μηνες διαθεσιμότητες (Ν. 3846/10), απολύσεις με προειδοποίηση στο μισό 
του προϋπάρχοντος χρόνου και καταβολή της μισής αποζημίωσης (Ν. 3863/10),  
απόλυσεις χωρίς αποζημίωση με τη συμπλήρωση ενός έτους εργασίας ακόμα και 
αναδρομικά! (Ν. 3899/10), καθορισμός του βασικού μισθού στο 84% της ΕΓΣΣΕ για 
νέους ως 24 ετών και 70% για τη μαθητεία (Ν. 3863/10). 
Η ύφεση σε συνδυασμό με την κατάργηση των προστατευτικών διατάξεων της 
εργατικής νομοθεσίας έχει οδηγήσει σε έκρηξη απολύσεων και δραματική αύξηση 
της ανεργίας, η οποία πλέον χτυπά και τις πλέον παραγωγικές ηλικίες.  
Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στον ΟΑΕΔ είναι πάνω από 1.000.000 άτομα, εκ των οποίων 
μόνο οι 370.000 λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Δηλαδή, τέσσερις στους δέκα ανέργους 
είναι χωρίς τη στοιχειώδη κοινωνική προστασία του επιδόματος. Ταυτόχρονα το 36% 
των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι (πέραν του έτους). Το επίσημο ποσοστό της 
ανεργίας ανέρχεται σε 20% (Δεκέμβριος 2011), με το 50% των ανέργων, να είναι νέοι 
κάτω των 25 ετών. Οι προβολές του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ μιλούν για ανεργία που θα προσεγγίσει 
το 30% (ή 1.500.000 άτομα). Σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, θα πρέπει κανείς να 
προσθέσει την «κρυφή» και «μερική» ανεργία, που χτυπά όλους όσους απασχολούνται 
με ευέλικτες μορφές απασχόλησης. 



Το επόμενο διάστημα, οι εξελίξεις ως προς τις Συντάξεις (Κύριες και Επικουρικές) 
καθώς και τα Βαριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) αναμένεται να ενταθούν με νέες 
κυβερνητικές παρεμβάσεις. 
Η Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί έναντι της Τρόικας στη χρηματοδότηση από το κράτος 
των ταμείων της κύριας σύνταξης να μην υπερβαίνει συνολικά το 2,5% του ΑΕΠ. 
Όλη την προηγούμενη δεκαετία οι τράπεζες, με ληστρικά επιτόκια, θησαύρισαν 
κερδίζοντας δεκάδες δις από τα δανεικά βάρη των εργαζομένων, που προσπαθούσαν να 
καλύψουν τις βασικές τις ανάγκες , εξαιτίας της έλλειψης κοινωνικής πολιτικής των 
κυβερνήσεων. 
Το 2007 η κυβέρνηση της Ν.Δ έδωσε στις τράπεζες 5 δις και το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα 
150 δις εγγυήσεις και ρευστό για να συνεχίσουν το θεάρεστο έργο τους. 
Οι κατοχικές δυνάμεις της ΤΡΟΙΚΑ επιβάλλουν, σε περίοδο εξαθλίωσης των 
εργαζομένων, την αναχρηματοδότηση τους με άλλα 50 δις, που θα πληρώσουμε και πάλι 
ως φορολογούμενοι πολίτες. 
  
Απέναντι σε αυτή την εκρηκτική κατάσταση, η Κυβέρνηση, είναι ουσιαστικά 
απούσα και αδιάφορη.  
Στον αντίποδα, μέσα σ’ αυτό το κλίμα γενικευμένης ανασφάλειας που προκαλεί η 
οικονομική ύφεση το συνδικαλιστικό κίνημα, οφείλει να συμβάλλει στην προάσπιση 
των συμφερόντων των εργαζομένων, την υπεράσπιση των κατακτήσεων τους και την 
καλυτέρευση του βιοτικού τους επιπέδου.  
Το συνδικαλιστικό κίνημα οφείλει να αναλάβει δυναμικές πρωτοβουλίες στην κοινωνία 
για να καταδείξει τις αντεργατικές και αδιέξοδες πολιτικές και να προβάλει τη δική του 
πρόταση για μια ανάπτυξη με σταθερή εργασία και κοινωνική ασφάλιση για όλους, μια 
ανάπτυξη με κέντρο τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη. Για μια κοινωνία ανάπτυξης - 
αλληλεγγύης - συνοχής - δικαιοσύνης.  
 
Το συνδ. κίνημα διεκδικεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης με εναλλακτικές 
πολιτικές που θα υπερασπίζονται τους εργαζόμενους και θα αναβαθμίζουν την 
εργασία και δεν θα την περιθωριοποιούν όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα. Μια πολιτική 
που δεν θα μειώνει τα εισοδήματα, που δεν θα ρίχνει στις πλάτες μας νέα φορολογικά 
βάρη, που δεν θα συρρικνώνει τα ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα και δεν θα 
οδηγεί σε ύφεση και ανεργία. 
Για την αντιμετώπιση της κρίσης και την αναπτυξιακή προοπτική της ελληνικής 
οικονομίας απαιτούνται ανάσες στη αγορά, στήριξη των ασθενέστερων κοινωνικών 
τάξεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Απαιτούνται δημόσιες επενδύσεις και 
διαρθρωτικές αλλαγές όχι μετρά στραγγαλισμού. Δεν εξαντλείς τα χαμηλά και μεσαία 
στρώματα του πληθυσμού για να τα σώσεις. 
ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ. Αγωνιζόμαστε για να μην 
πληρώσουν τα βάρη της κρίσης οι εργαζόμενοι. Για να μην περάσουν τα αντιλαϊκά 
μέτρα για να μην αξιοποιηθεί η κρίση για την ισοπέδωση των δικαιωμάτων μας. 
 
Απαιτούμε: Κατάργηση του Μνημονίου και  Ανατροπή  της  αντεργατικής  πολιτικής.  
ΦΤΑΝΕΙ  ΠΙΑ - ΩΣ ΕΔΩ.  
 

Αγωνιζόμαστε για να ανατρέψουμε: 
 

• Τη συρρίκνωση των μισθών και των εισοδημάτων μας. 
• Το ξεπούλημα και την λεηλασία του δημόσιου πλούτου. 
• Την επιβολή της ακρίβειας και τον πληθωρισμό. 



• Το κλείσιμο και τον αφανισμό των μικροεπιχειρήσεων.  
• Τη καταστροφή του κοινωνικού κράτους και των δημόσιων αγαθών. 
• Τη βαρβαρότητα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και των απολύσεων. 
• Την επελαύνουσα μάστιγα της ανεργίας. 
• Τη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης.  
• Την αντεργατική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και των εργατικών 

δικαιωμάτων. 
• Τη κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων. 
• Την ολόπλευρη επίθεση ενάντια στο συνδικαλιστικό κίνημα. 
• Την κυβέρνηση του μνημονίου και κάθε κυβέρνηση που θα επιχειρεί να το 

υπηρετεί. 
• Την κατάργηση του ΙΓΜΕ. 
• Την κατάργηση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Εργατικής Κατοικίας. 
• Τις πωλήσεις των λιγνιτικών μονάδων στη ΔΕΗ Μεγαλόπολης και σε όλη τη 

ΔΕΗ. 
 
                                                       ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 
 

• Τερματισμό της λιτότητας και της φοροεπιδρομής κατά των μισθωτών και 
συνταξιούχων. Αναδιανομή εισοδήματος, γενναίες αυξήσεις μισθών, 
συντάξεων στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Μέτρα ενίσχυσης των 
ανέργων.  

• Άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, προστασίας της 
εργασίας και απόκρουσης των απολύσεων, της ενίσχυσης μισθών συντάξεων και 
επιδομάτων ανεργίας, της κατάργησης της ανασφάλιστης και της επισφαλούς 
εργασίας, την αναβάθμιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

• Εισοδηματικές αυξήσεις που θα οδηγήσουν σε πραγματική σύγκλιση των 
ελληνικών με τους ευρωπαϊκούς μισθούς. Ελάχιστος μισθός 1300 ευρώ. 
Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. 

• Πλήρη σεβασμό στο καθεστώς των Συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
Συμβάσεων και Κανονισμών εργασίας.  

• Σταθερή και μόνιμη δουλειά. Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. 
Διεύρυνση των κοινωνικών δικαιωμάτων. Περιορισμό της εργοδοτικής 
αυθαιρεσίας. Δημοκρατική επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων. Καμία 
ανασφάλιστη εργασία, τακτοποίηση των συμβασιούχων. Επέκταση της 
προστασίας της εργατικής νομοθεσίας σε όλες τις μορφές απασχόλησης. 
Εφαρμογή του 35ωρου (5ήμερο - 7ώρο)  χωρίς μείωση αποδοχών για όλους. 

• Ολοκληρωμένες πολιτικές για την αντιμετώπιση της ανεργίας. Επιμήκυνση του 
χρόνου επιδότησης της ανεργίας και αναγνώριση του ως χρόνου πραγματικής 
ασφάλισης. Άμεση αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο ύψος του 80% των 
αποδοχών για 3 χρόνια. Ειδικό βοήθημα στους νέους ανέργους.  

• Να μπει φρένο στις απολύσεις. Να σταματήσουν οι διαθεσιμότητες, οι επισχέσεις 
εργασίας, οι υποχρεωτικές άδειες, οι μειώσεις μισθών και ημερομισθίων. 
Απαγόρευση των μαζικών απολύσεων αλλά και ΟΛΩΝ των απολύσεων σε 
Επιχειρήσεις που έχουν ή θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ή επιδότηση. 
Εξίσωση αποζημίωσης απόλυσης των εργατών με αυτή των υπαλλήλων, κατάργηση των 
διατάξεων των Νόμων 3863/10 και 3899/10.  



• Να καταργηθούν οι αντεργατικοί νόμοι που υπονομεύουν το ωράριο, μειώνουν 
την αμοιβή των υπερωριών, καταργούν κανονισμούς εργασίας, διαχωρίζουν τους 
νέους εργαζόμενους από τα δικαιώματα της παρούσας γενιάς. 

• Ισχυρό Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. Πλήρη ασφαλιστικά 
δικαιώματα. Κατάργηση και ανατροπή των αντιασφαλιστικών ρυθμίσεων 
όλων των προηγούμενων Νόμων. Καμία χειροτέρευση στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα, ένταξη των νέων επαγγελμάτων σε ενιαία λίστα ΒΑΕ. Ουσιαστικά 
μέτρα για την στήριξη των αποθεματικών των ταμείων που έχουν εξανεμισθεί. 
Όχι στην μείωση των εργοδοτικών εισφορών και περαιτέρω υπονόμευσης των 
Ταμείων. Κατώτερη κύρια σύνταξη στα 20 ημερομίσθια. 

• Μείωση ή πάγωμα των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, κατάργηση των «διοδίων» σε 
εθνικούς δρόμους και την υγεία, μείωση του ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής 
κατανάλωσης. Πάταξη της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας της αγοράς, 
 αυστηρή τιμωρία των κερδοσκόπων και των αεριτζήδων. 

• Αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων των ΔΕΚΟ και των υπηρεσιών του Δημοσίου 
για να μην υποθηκευτεί το μέλλον της χώρας μας. Να σταματήσουν οι ανατροπές 
των εργασιακών σχέσεων και των Σ.Σ.Ε. 

• Να υποχρεωθούν οι τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια και τα υπερκέρδη τους στο 
ύψος των ευρωπαϊκών χωρών να σταματήσουν να λειτουργούν τοκογλυφικά σε βάρος των 
εργαζομένων, της κοινωνίας, της οικονομίας. Μείωση των επιτοκίων στεγαστικών 
και καταναλωτικών δανείων, προστασία δανειοληπτών. 

• Την απομείωση των δανειακών υποχρεώσεων,σε ετήσια ή μηνιαία βάση, 
αντίστοιχη της μείωσης των αποδοχών, για κάθε εισόδημα (αθροιστικά εάν είναι 
οικογενειακό), που προέρχεται αποδεικτικά από σχέση μισθωτής εργασίας 
(πλήρους ή μερικής ), από μπλοκάκια παροχής υπηρεσιών , συντάξεις και 
επιδόματα ανεργίας και το οποίο μειώθηκε εξαιτίας απόλυσης, απώλειας της 
οποιασδήποτε μορφής εργασίας ακουσίως (κλείσιμο επιχειρήσεων, συγχώνευση 
κ.α) άσκησης «δημοσιονομικών» περιοριστικών πολιτικών, επιβολής χαρατσιών, 
κατάργησης επιδομάτων ανεργίας. 
Η μηνιαία καταβολή δόσεων σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
υπερβαίνει το   30% των μηνιαίων ατομικών ή οικογενειακών αποδοχών. 

      Η δανειακή υποχρέωση διαγράφεται συνολικά και οριστικά όταν το ατομικό ή 
οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτό που λογίζεται ως «όριο φτώχειας» 
(υπέρτερο αγαθό ή αξιοπρεπής διαβίωση και η υγεία ). Με βάση τα επίσημα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το «όριο φτώχειας» ορίζεται για ένα άτομο στα 7.000 ευρώ 
και για τα νοικοκυριά με ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά ηλικίας κάτω των 
14 ετών στα 15.000 ευρώ. 
Απομειώνονται ισόποσα έως του ποσού καταβολής δόσεων, που δεν υπερβαίνει 
αυτή του 30% των μηνιαίων αποδοχών και δεν οδηγεί τα εναπομείναντα 
εισοδήματα κάτω από το «όριο φτώχειας» , όσα δάνεια χορηγήθηκαν με ευθύνη 
των τραπεζών, αγνοώντας τα υγιή πιστοδοτικά δεδομένα (χαλάρωση πιστωτικών 
κριτηρίων). 
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν μπορούν να συμπεριλάβουν και άλλες εγγυήσεις 
από αυτές που συμφωνήθηκαν μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη στην αρχική 
σύμβαση. 

• Αύξηση των δαπανών για τη δημόσια παιδεία, την υγεία, την Κοινωνική 
Ασφάλιση. 

• Κατάργηση του Νόμου για την απελευθέρωση του ωραρίου των Εμπορικών 
Καταστημάτων. ΟΧΙ στην κατάργηση της Κυριακής - αργίας. 



• Αυστηρή εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την Υγιεινή και Ασφάλειας 
της Εργασίας. 

• Κατάργηση του Μνημονίου, μη εφαρμογή της πολιτικής του  και των 
αντεργατικών  προβλέψεων του.  

• Τη μη κατάργηση των ΣΣΕ 
• Τον τερματισμό της εκ περιτροπής εργασίας , της μερικής απασχόλησης και 

της ανασφάλιστης εργασίας. 
• Νομοθετική ρύθμιση για τη μείωση και διαγραφή εκείνων των δανείων, που οι 

δικαιούχοι τους αποδεδειγμένα δεν μπορούν πλέον να εξυπηρετήσουν. 
                          
                                                  ΤΟΠΙΚΑ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ 
  

• Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την αποπεράτωση του Εθνικού δρόμου 
Τρίπολης - Άστρους - Λεωνιδίου - Μονεμβασίας και του εθνικού δρόμου  
Ολυμπίας - Μεγαλόπολης -  Σπάρτης. 

• Να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί η επέκταση του σχεδίου πόλης της 
Τρίπολης. Να προχωρήσουν οι διαδικασίες για ολοκλήρωση του 
περιφερειακού δακτυλίου Τρίπολης. 

• Στήριξη, αξιοποίηση και ανάπτυξη της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης. 
• Στήριξη της λειτουργίας του Ι.Γ.Μ.Ε Περιφέρειας Πελ/σου με έδρα την 

Τρίπολη για την ανάπτυξη της περιφέρειας.  
• Ανάπτυξη του  Μαινάλου. Έκδοση του Π.Δ για την προστασία του, 

απαγόρευση της δόμησης πάνω από 1000 μ. και όσων ορίζονται στην 
Περιβαλλοντική μελέτη.  Συνεχής στήριξη και αναβάθμιση του Πανεπιστημίου 
Πελ/σου για την ανάπτυξη του Νομού και της Περιφέρειας. 

• Αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου και της πρωτοβάθμιας 
υγειονομικής περίθαλψης. Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων (υποδομών, 
ελλείψεις προσωπικού, κ.λ.π) που αντιμετωπίζει το Π.Ν.Τ στην ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. Επάνδρωση  

 
 
• των Κέντρων Υγείας του Νομού και των πολυιατρείων του ΙΚΑ με γιατρούς 

ειδικότητας και τεχνικό εξοπλισμό. 
• Προληπτικά μέτρα και εφαρμογή νομοθεσίας από πολιτεία και επιχειρήσεις για 

την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους εργασίας. 
• Η Επιθεώρηση Εργασίας να λειτουργήσει ουσιαστικά. Μέτρα ουσιαστικής 

αναβάθμισής της (επάνδρωση με προσωπικό, μέσα, κ.λ.π) και κατοχύρωσης της 
πραγματικής της ανεξαρτησίας έτσι ώστε να παίξει στην πράξη το ρόλο της. 

• Μέτρα ουσιαστικής αναβάθμισής της Επιθ. Μεταλλείων Νοτ. Ελλάδας 
(επάνδρωση με προσωπικό, μέσα, κ.λ.π). Τακτικοί και ουσιαστικοί έλεγχοι σε 
Λατομεία στο Νομό μας και τα ορυχεία της Δ.Ε.Η στην Μεγ/λη. 

• Ουσιαστικοί έλεγχοι για την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και των 
μέτρων υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στις εταιρείες εργολάβων στη 
ΔΕΗ Μεγ/λης. Αναβάθμιση της λειτουργίας του Ι.Κ.Α. Ουσιαστικοί έλεγχοι 
για την τήρηση της Ασφαλιστικής νομοθεσίας. 

• Συγκρότηση και λειτουργία Μικτού Κλιμακίου Ελέγχου Οχημάτων στο Νομό 
μας. 

• Αναδιοργάνωση, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ. Στήριξη του λιγνίτη για τη 
λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη. Νέες έρευνες 



για τη διαπίστωση νέων αποθεμάτων. Επέκταση του αγωγού Φ.Α στην 
Μεγαλόπολη. Όχι στη δημιουργία Χ.Δ.Β.Α στην Μεγ/λη. Σχεδιασμός 
ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής για την μεταλιγνιτική εποχή. 

• Δημιουργία νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού στο Λάδωνα από τη ΔΕΗ, στη 
συνέχεια του υπάρχοντος, όπου υπάρχουν μελέτες εδώ και πολλά χρόνια. 
Κατασκευή Φράγματος στην Μεγαλόπολη, στην θέση Κομπόνα. 

• Εργατικές κατοικίες στην Τρίπολη, στην Μεγαλόπολη, την Κάτω Γορτυνία στο 
Άστρος και το Λεωνίδιο Κυνουρίας. Να επιταχυνθούν και ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες. Να προχωρήσει το Σχέδιο Πόλης στο Άστρος. 

• Ίδρυση Βρεφονηπιακού Σταθμού στην Τρίπολη από τον Οργανισμό Εργατικής 
Εστίας.  

• Άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος διαχείρισης των στερεών αποβλήτων 
στην Αρκαδία. Κλείσιμο και αποκατάσταση του σημερινού χώρου του ΧΑΔΑ της 
Τρίπολης.  

• Απόσυρση του ψήφισματος - απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Πελοποννήσου καταδίκης των καταλήψεων ως ενέργεια αντιδημοκρατικών 
παρεμβάσεων. 

 
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους εργαζόμενους σε αγωνιστική ετοιμότητα, για την υπεράσπιση 
και διεκδίκηση βασικών και θεμελιωδών εργασιακών, οικονομικών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων που αμφισβητούνται και υπονομεύονται από τις ασκούμενες πολιτικές. 
Δίνουμε νέα προοπτική ενότητας και δύναμης στον αγώνα μας. 
                           

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ: 
 
Τις εφαρμοζόμενες αντεργατικές πολιτικές της κυβέρνηση υλοποιώντας τις εντολές 
των κυρίαρχων κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΔΝΤ, της Τρόικας και με 
σύμμαχό της τις αγορές και τον ΣΕΒ, αντιμετωπίζοντας την εργατική τάξη ως αντίπαλο 
προς εξόντωση  
Τη συνεχιζόμενη επίθεση ενάντια στις κατακτήσεις των εργαζομένων, με τη σωρεία των 
αντεργατικών νόμων.  
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ: 
 
Ότι είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε με τις κυβερνητικές πολιτικές που 
παράγουν την ακρίβεια, την ανεργία και τη λιτότητα, την απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων του ασφαλιστικού συστήματος, για να διαφυλάξουμε τις κατακτήσεις μας και 
τις πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, τα ημερομίσθια και τις συντάξεις. 
Λέμε ναι στη δημόσια αναβαθμισμένη παιδεία, ναι στη δημόσια υγεία, ναι στη δημόσια 
κοινωνική ασφάλιση - όχι τα κοινωνικά αγαθά στους ιδιώτες.  
 
 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ: 
Στη Διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας να επιδώσει το ψήφισμα αυτό στην 
Κυβέρνηση, τα Κόμματα, του Βουλευτές του Νομού, τη ΓΣΕΕ, στους αρμόδιους 
τοπικούς φορείς και στον τύπο. 
 
                                                         Εντολή της  Γ.Σ    
                                                                                                      Τρίπολη  31 - 3 - 2012 


