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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΓΙΑ ΔΕΘ 

Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης  πλησιάζει και οι παραδοσιακές «παροχές» των εκάστοτε κυβερνώντων και 
αναμενόντων στο ακουστικό τους αντιπολιτευομένων ηγετών πρέπει να «αντικατασταθούν» από αλήθειες  . 
 

 Αλήθειες και προτάσεις για μια πραγματική βιομηχανική παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Για 
ανάπτυξη και όχι ψευδαίσθηση της ανάπτυξης. 

 

 Αλήθειες για την επόμενη ημέρα της λήξης του τρίτου μνημονίου, για την προοπτική οικονομικής 
μεγέθυνσης και τη δίκαιη κατανομή των οφελών που ενδεχομένως να προκύψουν . 

 

 Αλήθειες για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών  . 
 
Και όλα αυτά παραμονές της σύνταξης του κομβικού προϋπολογισμού του 2018, του οποίου η εκτέλεση θα 
πρέπει να οδηγήσει σε πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% χωρίς δυνατότητα αποτυχίας. 
 
Η κοινωνία μας είναι ήδη 8 χρόνια εγκλωβισμένη στις γνωστές αδιέξοδες οικονομικές πολιτικές εφαρμογής 
των μνημονιακών μέτρων . 
 
Η Ομοσπονδία, τα Σωματεία μέλη μας και όλοι οι εργαζόμενοι του κλάδου, συνεχίζουμε τον αγώνα μας και 
αντιστεκόμαστε στα αντεργατικά – αντιλαϊκά μέτρα. Με την ενότητα και τη δύναμη μας μπορούμε :  
 
 Να καταργήσουμε τα νεοφιλελεύθερα αντεργατικά μέτρα της λιτότητας, της φτώχειας, της ανεργίας 

και της εργασιακής ζούγκλας. 
 Να επιβάλλουμε μια διαφορετική οικονομική και κοινωνική πολιτική.  
 Να επαναφέρουμε τις Συλλογικές μας συμβάσεις, τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 
 Να καταργήσουμε στην πράξη τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης. Μόνιμη και σταθερή εργασία με 

αξιοπρεπείς μισθούς και εργασιακές σχέσεις για όλους. 
 Να υπερασπιστούμε αποτελεσματικά τη Δημόσια Υγεία και Παιδεία και τον κοινωνικό χαρακτήρα των 

Δημόσιων Επιχειρήσεων ενάντια στην εκποίηση και το ξεπούλημα που απαιτούν οι δανειστές. 
 
Η Ομοσπονδία, τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι του Κλάδου μας δίνουμε το δυναμικό παρόν στη 
συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 9 Σεπτέμβρη και ώρα 18.00 στο Άγαλμα Βενιζέλου . 
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