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Θεµελιώδης προϋπόθεση για να ανασάνει η χώρα είναι η κατάργηση και ακύρωση των µνηµονίων
λεηλασίας και κατεδάφισης και η χάραξη µιας νέας πορείας προοδευτικής πολιτικής ανατροπής,
προοδευτικής διεξόδου και ανασυγκρότησης της χώρας.
Η κατάργηση και ακύρωση των Μνηµονίων στο πλαίσιο µιας νέας πολιτικής προοδευτικής
ανασυγκρότησης δεν είναι απλώς µια θετική πολιτική επιλογή αλλά αίτηµα και ανάγκη για την
επιβίωση του ελληνικού λαού. Αίτηµα και ανάγκη για την επιβίωση του τόπου και την προοπτική της
ελληνικής νεολαίας.
Το µεγάλο αστικό πολιτικό και οικονοµικό κατεστηµένο της χώρας και ειδικότερα οι ηγεσίες ΠΑΣΟΚ
και Ν∆, δεν αφήνουν πίσω τους απλώς καµένη γη αλλά κάτι πολύ χειρότερο και τραγικότερο.
Αφήνουν πίσω τους µια ρηµαγµένη και κατεστραµµένη χώρα, η οποία δεν βρίσκεται πλέον στο
χείλος αλλά κυριολεκτικά κατρακυλά στην άβυσσο.
Τα δηµόσια ταµεία όχι απλώς είναι άδεια αλλά και το δηµόσιο δεν θα µπορεί να καλύψει
µετεκλογικά πελώριες «µαύρες τρύπες» και στοιχειώδεις υποχρεώσεις του.
Το έργο µιας διεξόδου της χώρας από τη σηµερινή κρίση και της ανόρθωσης της, µέσα σε αυτές τις
συνθήκες, είναι κάτι παραπάνω από τιτάνιο και απαιτεί την αντοχή, τη δύναµη, την υποµονή, την
επιµονή, την ενότητα και τους αγώνες του ελληνικού λαού.
Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα αστικό κόµµα που τάζει παροχές, δίνει πελατειακές υποσχέσεις και
εξαγγέλλει ρουσφετολογικές εξυπηρετήσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ περισσότερο δεν υποδεικνύει και δεν υπόσχεται ένα εύκολο και ανθόσπαρτο δρόµο
διεξόδου από την κρίση.
Ο δρόµος της χώρας για µια θετική ανορθωτική διέξοδο είναι ανηφορικός και θα βγει σε πέρας µε
σκληρή προσπάθεια, υπεύθυνη και σοβαρή δουλειά από όλους, η οποία για να γίνει δυνατή απαιτεί
πρώτα απ’ όλα πολιτικές που θα έχουν στο κέντρο και τον πυρήνα τους την κοινωνική δικαιοσύνη.
Οι κυρίαρχες άγριες νεοφιλελεύθερες επιλογές και ειδικότερα οι επιλογές των µνηµονίων τα
τελευταία χρόνια συσσώρευσαν γύρω µας κοινωνικά ερείπια και ένα έρηµο κοινωνικό τοπίο.
Αυτές οι επιλογές οδήγησαν σε κατάρρευση τους µισθούς και τις συντάξεις.
Έφεραν τη διάλυση και την αποσύνθεση στις εργασιακές σχέσεις.
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Εκτίναξαν σε πρωτοφανή εφιαλτικά ιστορικά ύψη την ανεργία, ιδιαίτερα ανάµεσα στους νέους και τις
γυναίκες.
Προκάλεσαν τεράστιες ζώνες ανασφάλειας, φτώχειας, απελπισίας και εξαθλίωσης.
Οι εκάστοτε ηγεσίες του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ έχουν ασελγήσει βάναυσα σε βάρος του τόπου και του
ελληνικού λαού.
Οι ευθύνες του είναι κάτι παραπάνω από εγκληµατικές και πρέπει να αποδοθούν στο ακέραιο.
Στη χώρα αυτήν την ώρα βασιλεύουν το κοινωνικό και εργασιακό χάος.
Κυριαρχεί ένας νέος κοινωνικός και εργασιακός µεσαίωνας.
Η χώρα εφόσον συνεχιστούν οι µνηµονιακές συνταγές οδεύει ολοταχώς σε µισθούς Βουλγαρίας µε
τιµές Γερµανίας, ενώ οι κοινωνικές υπηρεσίες και οι εργασιακές σχέσεις θα προσοµοιάζουν µε
τριτοκοσµικές χώρες.
Μια κυβέρνηση της Αριστεράς που θα ενώσει τον ελληνικό λαό σε µια µεγάλη προοδευτική
αναγεννητική προσπάθεια είναι η µόνη που µπορεί αυτήν την ώρα να ανακόψει τον εργασιακό και
κοινωνικό κατήφορο και να θέσει τις βάσεις για την εργασιακή και κοινωνική ανόρθωση της χώρας,
στο πλαίσιο µιας νέας προοδευτικής πορείας µε στρατηγικό σοσιαλιστικό ορίζοντα.
Στρατηγικός στόχος µας είναι η εξάλειψη της ανεργίας και η πλήρης απασχόληση για όλους και
όλες.
Στρατηγικός στόχος µας είναι η πλήρης, σταθερή, ασφαλισµένη, ποιοτική και ανθρώπινα
αµειβόµενη εργασία, στην προοπτική της κατάργησης της εκµετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.
Στρατηγική µας είναι ένα δηµόσιο, καθολικό, αναβαθµισµένο, αναδιανεµητικό και καθολικό σύστηµα
κοινωνικής ασφάλισης που θα παρέχει ανθρώπινες συντάξεις και ανθρώπινες υψηλού επιπέδου
υπηρεσίες υγειονοµικής περίθαλψης.
Στρατηγική µας επιδίωξη είναι η πλήρης εξάλειψη της φτώχειας και της ανέχειας και η κοινωνική
δικαιοσύνη και η ανάπτυξη ενός καθολικού δηµόσιου συστήµατος δωρεάν και υψηλού επιπέδου
κοινωνικών υπηρεσιών για όλους και όλες και πρώτα απ’ όλα στους τοµείς της υγείας και της
παιδείας.
Στρατηγική µας επιδίωξη είναι η πολιτιστική άνθιση της χώρας µε την ανάδειξη της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς και τη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής δηµιουργίας.
Στο πλαίσιο αυτών των θεµελιωδών στρατηγικών επιδιώξεων µας µια κυβέρνηση της Αριστεράς θα
προχωρήσει σε ένα πρόγραµµα άµεσων µέτρων σε όλους αυτούς τους τοµείς.
Τα άµεσα αυτά µέτρα που προτείνουµε παρακάτω χωρίς να συνιστούν πλήρες άµεσο πρόγραµµα,
του οποίου η επεξεργασία συνεχίζεται, δίνουν µια πρώτη εικόνα των άµεσων παρεµβάσεων και της
κατεύθυνσης της κυβέρνησης της Αριστεράς.
Μια κυβέρνηση της Αριστεράς µε τη συµµετοχή του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ στηριγµένη στην ενότητα του
λαού και τους αγώνες του.
Στηριγµένη σε µια πλατιά εργατική λαϊκή συµµαχία στις πόλεις και την ύπαιθρο.
Στηριγµένη, επίσης, στην υποστήριξη και αλληλεγγύη των αριστερών δυνάµεων, των εργαζόµενων
και των λαών της Ευρώπης θα προχωρήσει σε ένα πρόγραµµα άµεσων µέτρων στο πλαίσιο των
στρατηγικών της επιδιώξεων.
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ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα
Πυρήνα της κοινωνικά βάρβαρης, µνηµονιακής επιχείρησης αναδιανοµής του πλούτου υπέρ
των δυνάµεων του κεφαλαίου αποτελεί η πλήρης απορύθµιση των εργασιακών σχέσεων και η
κατεδάφιση των µισθών, προκειµένου οι εργαζόµενοι να οδηγηθούν στα όρια της απόλυτης
εξαθλίωσης και να εκτιναχθεί η κερδοφορία των πολύ µεγάλων επιχειρήσεων και των πολυεθνικών
εταιρικών οµίλων.
Οι καταστροφικές για τον τόπο, κυβερνήσεις των Γ. Παπανδρέου και των συνεταίρων ΠΑΣΟΚ –
Ν∆, έχουν οδηγήσει στον «καιάδα» της ανεργίας 1,5 εκατοµµύριο συµπατριώτες µας.
Περισσότεροι από 1 στους 2 νέους και νέες δεν έχουν δουλειά, εκατοντάδες χιλιάδες
εργαζόµενοι δουλεύουν απλήρωτοι, περίπου ο ένας στους δύο εργαζοµένους εργάζεται µε
σχέση εκ περιτροπής ή µερικής απασχόλησης και ο ένας στους τρεις εργαζόµενους είναι
ανασφάλιστος!
Τα ποσοστά ανεργίας (21,7%), που ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ για τον Φεβρουάριο του 2012 έχουν
σπάσει στη χώρα µας όλα τα ιστορικά ρεκόρ.Το 53,8% στους νέους µέχρι 24 χρονών είναι
άνεργοι και συντηρούνται από τους γονείς τους, ενώ οι µακροχρόνια άνεργοι αποτελούν πλέον το
54,6% του συνόλου των ανέργων.
Η πραγµατική όµως ανεργία είναι πολύ µεγαλύτερη αυτής που ανακοινώνει η ΕΛΣΤΑΤ.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ θα κινηθεί µέσα στο 2012 πάνω από
το 26% (1.500.000 ανέργους) µε κύρια θύµατα τους νέους και τις γυναίκες.

Τα βασικά «εργαλεία» του σφαγιασµού των εργασιακών δικαιωµάτων και µισθών είναι τα
εξής:
Α) Η επέκταση και η γενίκευση της εφαρµογής των ελαστικών µορφών εργασίας.
Β) Η ουσιαστική κατάργηση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και των κλαδικών
και οµοιοεπαγγελµατικών συλλογικών συµβάσεων Εργασίας και η αντικατάσταση τους από τις
επιχειρησιακές που συνάπτονται συνήθως µε απλές ενώσεις προσώπων ή κυρίως από τις ατοµικές
συµβάσεις εργασίας. Η ουσιαστική αποδιοργάνωση και εξουδετώρωση του ΟΜΕ∆. Η δραστική
µείωση των µισθών στον ιδιωτικό και στο δηµόσιο τοµέα της οικονοµίας, που κυµαίνεται από 25%
έως 40%.
Γ) Οι εύκολες και πάµφθηνες απολύσεις.
∆) Η Εργασιακή εφεδρεία-προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα και οι απολύσεις στο δηµόσιο.

Αποκορύφωση της βάρβαρης επίθεσης ενάντια στον κόσµο της εργασίας αποτέλεσε η
πραξικοπηµατική πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – Ν∆ µε
αριθµό 6/ 28-2-2012, µε την οποία ολοκληρώθηκε το µεγάλο πολιτικό και κοινωνικό έγκληµα
καταστροφής του κατώτερου εγγυηµένου µισθού (µείωση 22% και 32% για τους νέους µέχρι 25
ετών), των επιδοµάτων ανεργίας και των συλλογικών συµβάσεων εργασίας οδηγώντας τους
εργαζόµενους µέσω ατοµικών συµβάσεων εργασίας σε εξαθλίωση, τους νέους εργαζόµενους σε
καθεστώς σύγχρονης δουλείας και τους ανέργους σε ηθική, κοινωνική και οικονοµική εξόντωση.
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Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι για την ίδια την επιβίωση των εργαζοµένων είναι απαραίτητο εκτός από
την ανατροπή των µνηµονιακών (απο)ρυθµίσεων να υλοποιηθεί µια εναλλακτική πολιτική
επαναρύθµισης και αναβάθµισης των εργασιακών σχέσεων µε πυρήνα της την ενίσχυση της
πλήρους, σταθερής ασφαλισµένης, ποιοτικής και αξιοπρεπώς αµειβόµενης εργασίας.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
1. Άµεση ανακοπή της µείωσης των µισθών, η οποία προβλέπεται µε το 2ο Μνηµόνιο.
2. Άµεση κατάργηση της πράξης του Υπουργικού Συµβουλίου µε την οποία µειώθηκε στη βάση του 2ου
Μνηµονίου ο κατώτατος µισθός κατά 22% για τους παλαιότερους και κατά 32% για τους
νεότερους, κάτω των 25 ετών, εργαζόµενους. Ο κατώτατος µισθός, έτσι, θα επανέλθει άµεσα στα
751 ευρώ µικτά το µήνα και µαζί µε αυτόν θα επανέλθουν στην προτέρα θέση τους τα αντίστοιχα
επιδόµατα.
3. Σταδιακή αποκατάσταση µισθών στα προ του µνηµονίου επίπεδα, η οποία θα γίνει δυνατή µε την
ανακοπή του υφεσιακού κατήφορου της χώρας και τη διασφάλιση µιας νέας πορείας
αναζωογόνησης της οικονοµίας και ανάπτυξης.
4. Άµεση επάνοδος του επιδόµατος ανεργίας στα επίπεδα των 461 ευρώ, στα οποία βρισκόταν πριν
την πρόσφατη µείωση του µε το 2ο Μνηµόνιο.
Παράλληλα άµεση χρονική επιµήκυνση της
χορήγησης του επιδόµατος ανεργίας µε ρυθµό, τρόπο και έκταση που θα αποφασίσει η κυβέρνηση
της Αριστεράς ανάλογα µε τις συνθήκες και τις δυνατότητες. Κεντρική προσπάθεια της κυβέρνησης
της Αριστεράς θα είναι η ταχεία µείωση της ανεργίας µέσα από µια πολιτική προοδευτικής
ανασυγκρότησης της οικονοµίας και µε στόχο την πλήρη σταθερή και ποιοτική απασχόληση.
5. Το επίδοµα ανεργίας µε το ίδιο ύψος και για το ίδιο χρονικό διάστηµα θα θεσπιστεί και θα χορηγείται
εφεξής και στους αυτοαπασχολούµενους που εξαιτίας της κρίσης διακόπτουν αναγκαστικά την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα, χωρίς να µπορούν να βρουν άλλη απασχόληση.
6. Άµεση αποκατάσταση των Συλλογικών Συµβάσεων, από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση µέχρι τις
Κλαδικές Συλλογικές Συµβάσεις. Άµεση επαναφορά της µετενέργειας και της υποχρεωτικής
επεκτασιµότητας των συλλογικών και κλαδικών συµβάσεων.
7. Άµεση επαναφορά των ορίων και διατάξεων που ίσχυαν πριν την εφαρµογή των µνηµονίων για τις
οµαδικές απολύσεις και τις αποζηµιώσεις των απολυµένων. Εξοµοίωση της αποζηµίωσης για
καταγγελία της σύµβασης εργασίας των εργατών µε αυτήν των υπαλλήλων.
8. Κατάργηση της εργασιακής εφεδρείας – προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότητας στο δηµόσιο τοµέα.
Σταµάτηµα των απολύσεων στο ∆ηµόσιο.
9. Κατάργηση της ενοικίασης των εργαζοµένων.
10. ∆ιαµόρφωση σειράς ασφαλιστικών δικλείδων ενάντια σε όλες τις µορφές ελαστικής απασχόλησης.
11. Θέσπιση αυτεπάγγελτης εισαγγελικής δίωξης και ποινή φυλάκισης για τους υπεύθυνους των
επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν παράνοµη – «µαύρη» εργασία και έχουν ανασφάλιστους
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εργαζόµενους. Νέες αυστηρές κυρώσεις για τους εργοδότες που παραβιάζουν συλλογικές
συµβάσεις, ωράρια και συνδικαλιστικά δικαιώµατα.
12. Άµεση ανασυγκρότηση, αναβάθµιση και αποτελεσµατική ενεργοποίηση του Σώµατος Επιθεωρητών
Εργασίας µε στόχο να περιοριστούν δραστικά οι παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας.
13. Άµεση επανασύσταση και αναβάθµιση των Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και Εργατικής Εστίας.
14. Κατάργηση του ειδικού τέλους ακινήτων (χαράτσι) µε άµεση προτεραιότητα την κατάργηση του για
τα µικροµεσαία εισοδήµατα και ακίνητες περιουσίες και πρώτα απ’ όλα για τους άνεργους, τους
χαµηλόµισθους, τους χαµηλοσυνταξιούχους και όσους διαβιούν στα όρια της φτώχειας.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ
ΓΙΑ ΜΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Α. Τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα
Βασικό εργαλείο της µνηµονιακής, νεοφιλελεύθερης επίθεσης σε βάρος της συντριπτικής
πλειοψηφίας του ελληνικού λαού αποτελεί η επιχείρηση ισοπέδωσης του δηµόσιου ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας, µε όχηµα το µνηµόνιο 1 και το µνηµόνιο 2.
Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ – Ν∆ µε τους εφαρµοστικούς νόµους του νέου µνηµονίου µείωσε
δραστικά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενοποίησε τα επικουρικά ταµεία για να αρπάξει τα
αποθεµατικά αυτών που είναι πλεονασµατικά και άλλαξε το χαρακτήρα της επικουρικής ασφάλισης
από δηµόσιο σε ιδιωτικό µε τη θέσπιση του ατοµικού λογαριασµού για κάθε ασφαλισµένο, στα
πρότυπα της Χιλής του Πινοσέτ, µε τελικό στόχο την πλήρη κατάργηση της επικουρικής
σύνταξης. Επιπλέον, η µνηµονιακή συγκυβέρνηση «ακρωτηρίασε» την περιουσία των
ασφαλιστικών ταµείων, µέσω του ληστρικού «κουρέµατος» των αποθεµατικών της κοινωνικής
ασφάλισης στα πλαίσια του PSI+, που στοίχισε στα Ταµεία, περίπου, 13 δις ευρώ.

Των εφαρµοστικών νόµων του νέου µνηµονίου προηγήθηκε ο νόµος 3863/2010 (και οι νόµοι βέβαια
3865/2010, 3996/2011, 4002/2011) µε τον οποίο θεσµοθετήθηκε η µετάλλαξη του ασφαλιστικού
συστήµατος της χώρας µας από δηµόσιο-αναδιανεµητικό σε ιδιωτικό-κεφαλαιοποιητικό. Με τις
διατάξεις του νόµου αυτού µειώθηκαν δραστικά οι συντάξεις και άλλαξε η δοµή και ο χαρακτήρας
της δηµοσίας κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα µας µε την εισαγωγή σ’ αυτή του
συστήµατος των τριών πυλώνων (βασική σύνταξη, αναλογική, επαγγελµατική - ιδιωτική) και
κατά συνέπεια τη µετάλλαξη της κοινωνικής ασφάλισης σε ατοµική-ιδιωτική. Επί της ουσίας,
το κράτος αποσύρεται σχεδόν ολοκληρωτικά από τη χρηµατοδότηση της κοινωνικής
ασφάλισης, περιοριζόµενο σε µια παροχή-«φιλοδώρηµα» (βασική σύνταξη, ύψους 360 ευρώ).
Οι συντάξεις µειώθηκαν δραµατικά : α) µέσω της µείωσης των ετήσιων ποσοστών αναπλήρωσης,
από 2% το χρόνο σε 0,8% - 1,5% (ανάλογα µε τα έτη ασφάλισης). β) Με τη συνεκτίµηση για τον
προσδιορισµό του συντάξιµου µισθού των αµοιβών όλου του εργάσιµου βίου αντί των ισχυόντων
µέχρι τότε πέντε καλύτερων ετών των 10 τελευταίων του εργάσιµου βίου. γ) Με την επιβολή
ψευδεπίγραφης εισφοράς αλληλεγγύης, τύπου ΛΑΦΚΑ δ)Με το εξαετές (µέχρι στιγµής) πάγωµα
των συντάξεων και την περικοπή από τους συνταξιούχους των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και
του επιδόµατος αδείας. ε) Με τη δραστική περικοπή, τουλάχιστον κατά 25%, των κύριων και
επικουρικών συντάξεων την τελευταία διετία στ) Με την αναπροσαρµογή των κύριων συντάξεων µε
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βάση αναλογιστικές µελέτες, που θα γίνονται ανά διετία και οι οποίες, λόγω της «ληστείας» των
αποθεµατικών των Ταµείων, είναι µαθηµατικά βέβαιο ότι θα υποδεικνύουν νέες µειώσεις. Επίσης,
αυξήθηκαν –κατά τρόπο βάναυσο- τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ακόµα και πάνω από 15 χρόνια!
Οι αλλεπάλληλες και βίαιες περικοπές των παροχών δεν ωφέλησαν ούτε για λίγους µήνες το
ασφαλιστικό µας σύστηµα, επειδή απαξιώνουν την εµπιστοσύνη των πολιτών στη δηµόσια
ασφάλιση, ενισχύουν την ύφεση καθώς και την εισφοροδιαφυγή. Η πολιτική λιτότητας επιφέρει
περισσότερη λιτότητα και καθόλου “νοικοκύρεµα”. Ο «µονόδροµος» του Μνηµονίου είναι αδιέξοδος
για τους ασφαλισµένους.
Ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί ένα οικονοµικά βιώσιµο αναβαθµισµένο και κοινωνικά αποτελεσµατικό,
δηµόσιο, αναδιανεµητικό και καθολικό σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης. Στόχος µας είναι η
αξιοπρεπής σύνταξη για τα γηρατειά και η περίθαλψη για όλους τους πολίτες, ώστε να µη µένει
κανείς αβοήθητος στις δύσκολες στιγµές, ανεξάρτητα από τα εισοδήµατα του.
Τα υπαρκτά προβλήµατα



Τα υπαρκτά προβλήµατα της κοινωνικής ασφάλισης είναι η διαχρονική λεηλασία των
αποθεµατικών της, που το κράτος τα χρησιµοποιούσε για σκοπούς άλλους από την κοινωνική
ασφάλιση-µε την κατάσταση να έχει φτάσει στο απροχώρητο τα τελευταία 2 χρόνια- η µεγάλη
εισφοροδιαφυγή, η µαύρη ανασφάλιστη εργασία (1 στους 3 εργαζόµενους), η ελλιπής κρατική
χρηµατοδότησή της, τα χρέη του κράτους και των ιδιωτών προς τα αυτή, η λεηλασία των κλάδων
υγείας από φαρµακευτικές εταιρείες και ιδιωτικά νοσοκοµεία. Η δραµατική αύξηση της ανεργίας και
των ελαστικών µορφών απασχόλησης, η κλιµακούµενη ύφεση, οι προκλητικές εισφοροαπαλλαγές
των εργοδοτών και οι µειώσεις µισθών µειώνουν δραστικά τα έσοδά της και απειλούν τα οικονοµικά
των Ταµείων µε άµεση κατάρρευση.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ
1- «Φρένο» στις µειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών και σταδιακή
αποκατάστασή τους, ξεκινώντας από τις πρόσφατες µειώσεις του δεύτερου µνηµονίου, µε
προτεραιότητα στους χαµηλοσυνταξιούχους.
2- Κατάργηση της τελευταίας, απαράδεκτης ρύθµισης του κανονισµού βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων και επανεξέτασή του µε γνώµονα το να µην θιγούν θεµελιωµένα
δικαιώµατα.
3- Ανασυγκρότηση και αναβάθµιση των µηχανισµών πρόληψης της εισφοροδιαφυγής,
περιφρούρηση και είσπραξη των θεσµοθετηµένων πόρων της κοινωνικής ασφάλισης µε
χτύπηµα της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, της εισφοροαπαλλαγής και των
χαριστικών ρυθµίσεων και απόδοση των οφειλών του κράτους και της εργοδοσίας στα Ταµεία.
Ενίσχυση των ελεγκτικών µηχανισµών (ΣΕΠΕ και υπηρεσίες Ταµείων).
Στόχος η εισφοροδιαφυγή να µειωθεί από το σηµερινό 30% - 35% στα επίπεδα
εισφοροδιαφυγής των ευρωπαϊκών χωρών (1-3%) µε την τήρηση συγκεκριµένου
χρονοδιαγράµµατος µείωσής της.
4- Θεσµοθέτηση νέων πόρων - συµπληρωµατικών στην τριµερή χρηµατοδότηση- για το
ασφαλιστικό σύστηµα, οι οποίοι δεν θα επιβαρύνουν τα µικροµεσαία εισοδήµατα. Αποκατάσταση
των απωλειών των Ταµείων λόγω PSI+.
5Κατάργηση της τελευταίας, απαράδεκτης αλλαγής του κανονισµού βαρέων και
ανθυγιεινών επαγγελµάτων µε την οποία εξαιρέθηκαν αυθαίρετα πολλά επαγγέλµατα.
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6- Αποκατάσταση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στα προ µνηµονίων επίπεδα,
ώστε να τονωθούν τα έσοδα των ασφαλιστικών ταµείων.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Η Υγεία δεν µπορεί να είναι εµπόρευµα. Είναι κοινωνικό αγαθό και δικαίωµα όλων
Α. Τι έχει συµβεί µέχρι σήµερα
Την ώρα που η κρίση και η ανέχεια ωθεί τον κόσµο µαζικά στο δηµόσιο σύστηµα υγείας (αύξηση
προσέλευσης 30%), αυτό αποδιαρθρώνεται και συρρικνώνεται δραµατικά, λόγω των αιµατηρών
µνηµονιακών περικοπών των δηµόσιων δαπανών υγείας.
Με πετσοκοµµένους τους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων και ανεξόφλητα τα χρέη των
ασφαλιστικών ταµείων είναι ορατός ο κίνδυνος ολοσχερούς κατάρρευσης του δηµόσιου συστήµατος
υγείας σε λίγους µήνες. Ήδη νοσοκοµεία κλείνουν ή υπολειτουργούν. Τα διαθέσιµα κρεβάτια
περιορίζονται. Οι τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υλικά, εξοπλισµό και η υπερεντατικοποίηση
της εργασίας των υγειονοµικών διαµορφώνουν συνθήκες επισφαλούς λειτουργίας των νοσοκοµείων
και της περίθαλψης των ασθενών.
Η συγχώνευση των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων και η σύσταση του ΕΟΠΥΥ
παρουσιάστηκε ως αναβάθµιση της πρωτοβάθµιας ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και δηµιουργία
ολοκληρωµένου δικτύου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας. Στην πραγµατικότητα διαλύονται ακόµη
και αυτές οι ανεπαρκείς δοµές του ΙΚΑ. 9,5 εκατοµµύρια ασφαλισµένοι «στριµώχνονται» σ’ ένα
σύστηµα µε λιγότερους γιατρούς, µε µειωµένες παροχές, µεγαλύτερη οικονοµική επιβάρυνση των
ασθενών και ένα ελλειµµατικό προϋπολογισµό. Ο ΕΟΠΥΥ οδηγείται άµεσα σε χρεοκοπία και
αδυναµία κάλυψης των αναγκών των ασφαλισµένων.
Με πρόσχηµα την πάταξη της διαφθοράς και της σπατάλης στο χώρο του φαρµάκου, µετακυλύουν
το κόστος της φαρµακευτικής δαπάνης στους ασθενείς. Εκατοντάδες φάρµακα εξαιρούνται από τις
λίστες συνταγογράφησης, την ίδια στιγµή που κερδοσκοπικά συµφέροντα στο χώρο του φαρµάκου
οργιάζουν δηµιουργώντας επικίνδυνες ελλείψεις σε απαραίτητα φάρµακα.
Β. Ποιο είναι το όραµά µας
Ο ΣΥΡΙΖΑ-Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο διεκδικεί ένα νέο αναβαθµισµένο, καλά στελεχωµένο,
δωρεάν και καθολικό σύστηµα υγείας, στο οποίο θα έχει πρόσβαση κάθε άνθρωπος που το έχει
ανάγκη, ανεξάρτητα από την οικονοµική και κοινωνική του κατάσταση ή την εθνικότητά του. Η
ανάπτυξη ενός ολοκληρωµένου συστήµατος πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας µε έµφαση στη
πρόληψη, τη µετανοσοκοµειακή φροντίδα, κοντά στο τόπο κατοικίας και εργασίας αποτελούν
προτεραιότητά µας.
Προϋπόθεση για την υλοποίηση αυτού του στόχου αποτελεί η επαρκής χρηµατοδότηση της υγείας
από τον κρατικό προϋπολογισµό, ο οποίος πρέπει να αποτελεί τη βασική πηγή χρηµατοδότησης
του συστήµατος, και η ορθολογική και διαφανής διαχείριση.
Γ. Άµεσα µέτρα παρέµβασης
1- Ακύρωση της µνηµονιακής πρόβλεψης για περαιτέρω µείωση των δηµόσιων δαπανών υγείας και
ταυτόχρονη πάταξη της διαφθοράς.
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2-Μέτρα για την οικονοµική στήριξη του ΕΟΠΥΥ προκειµένου να υπάρχει η αναγκαία
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Άµεση ενίσχυση και ανάπτυξη της λειτουργίας των εργαστηριακών
υποδοµών του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ, ώστε να σταµατήσει η µεγάλη αιµορραγία πόρων προς τα µεγάλα
διαγνωστικά κέντρα.
3-Εξασφάλιση των απαραίτητων φαρµάκων για τους ασθενείς σε κάθε περίπτωση. Έλεγχος των
παράλληλων εξαγωγών. ∆ηµιουργία εθνικής φαρµακαποθήκης και έναρξη µελέτης για την ανάπτυξη
εθνικής φαρµακοβιοµηχανίας. Επιτάχυνση της υλοποίησης λειτουργικού, πλήρους και ασφαλούς
συστήµατος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προµηθειών, ιατρικού εξοπλισµού. Στήριξη της
εγχώριας παραγωγής φαρµάκων.
4-Κατάργηση του 5ευρω. ∆ωρεάν πρόσβαση σε ανέργους, απόρους, χαµηλοσυνταξιούχους και
ευπαθείς οµάδες σε ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη άµεσα και σταδιακά για όλους.
5-Κάλυψη των αναγκών σε απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισµό για τη λειτουργία των δηµόσιων
νοσοκοµείων και ΚΥ. Κατάργηση του Ν 4052/12 και ακύρωση των αλόγιστων συγχωνεύσεων.
Αναστολή εφαρµογής των Κλειστών Ενοποιηµένων Νοσηλίων για τα δηµόσια νοσοκοµεία και
περιορισµός στις συµβάσεις µε τα ιδιωτικά νοσοκοµεία. Αποτροπή της εξελισσόµενης
ιδιωτικοποίησης των νοσοκοµείων Ντυνάν, Ωνασείου και άλλων.
6- Οικοδόµηση σχέσης εµπιστοσύνης µε τους λειτουργούς της υγείας , µε αποπληρωµή των
δεδουλευµένων στους νοσοκοµειακούς και συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα για σταδιακή εξόφληση
δεδουλευµένων και χρεών προς τους συνεργαζόµενους µε τα ασφαλιστικά ταµεία. Έλεγχος του
χρέους προς τις µεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας σε σχέση και µε τις οφειλές τους προς τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς και το δηµόσιο.
Κοινωνική Αλληλεγγύη – Φροντίδα
Οι πάνω από 1 εκατοµµύριο άνεργοι, οι χιλιάδες άστεγοι, τα υψηλά ποσοστά φτώχειας που
συνεχώς αυξάνονται (περίπου30% του πληθυσµού κάτω από τα όρια), η ανάγκη συσσιτίων που
πολλαπλασιάζεται σε όλη τη χώρα, η αύξηση της τοξικοεξάρτησης και των νέων κρουσµάτων HIV
λοίµωξης, η έκρηξη των ψυχικών νοσηµάτων και των αυτοκτονιών, συνιστούν µια πραγµατικότητα
κοινωνικής γενοκτονίας που οδηγεί σιγά-σιγά στην εξόντωση τα πιο αδύναµα και ευάλωτα
στρώµατα αυτής της κοινωνίας, αποκτώντας πλέον χαρακτηριστικά ανθρωπιστικής κρίσης.
Σε µια περίοδο όπου οι πολίτες και ιδιαίτερα οι ευπαθείς οµάδες έχουν ανάγκη όσο ποτέ την ύπαρξη
ενός διευρυµένου κράτους πρόνοιας βρίσκονται αντιµέτωποι µε την ραγδαία συρρίκνωση και
κατάρρευσή του.
Οι συγχωνεύσεις προνοιακών δοµών, οι δραµατικές µειώσεις στη χρηµατοδότησή τους που φτάνει
έως και 50%, η συνεχιζόµενη υποστελέχωσή τους, η αναγκαστική παρακράτηση έως και 80% στις
συντάξεις των ατόµων που διαβιούν σε µονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, το ξεφόρτωµα
της πρόνοιας από το υπουργείο υγείας και η µεταφορά της στο υπουργείο εργασίας, η απαξίωση
του προγράµµατος «βοήθεια στο σπίτι» κ.λ.π είναι µερικές από τις ρυθµίσεις που νοµοθετήθηκαν
τον τελευταίο χρόνο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΜΕΣΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Μπροστά σε αυτόν το σύγχρονο κοινωνικό Καιάδα και τον διευρυνόµενο κοινωνικό αποκλεισµό ο
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ απαντά µε άµεσες παρεµβάσεις:
1) Καταγραφή του αριθµού των αστέγων και δηµιουργία χώρων φιλοξενίας τους σε αναξιοποίητα
δηµόσια κτίρια µε παροχή σίτισης, ρουχισµού και πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας.
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2) Στήριξη (σίτιση, θέρµανση κ.ά) κοινωνικών οµάδων όπως ΑµεΑ, πολύτεκνες ή µονογονεϊκές
οικογένειες που διαβιούν µε σχεδόν µηδενικό εισόδηµα.
3) Χρηµατοδότηση, παράταση και επέκταση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» για κάθε
πολίτη που το έχει ανάγκη µε τις ελάχιστες προϋποθέσεις.
4) Επαρκής στελέχωση όλων των δηµόσιων παιδικών σταθµών µε στόχο την κάλυψη του συνόλου
των αναγκών
5) Σταδιακή αποκατάσταση των δικαιωµάτων των πολυτεκνικών οικογενειών και εξοµοίωση µε
αυτούς των τριτέκνων, σύµφωνα µε τη σχετική πρόταση νόµου, που καταθέσαµε στη Βουλή.
Στόχος µας είναι η στήριξη των ευπαθών κοινωνικών οµάδων (ΑµεΑ, ψυχικά πάσχοντες,
ηλικιωµένοι, άποροι, τοξικοεξαρτηµένοι κ.ά) µε χρηµατοδότηση των κοινωνικών δοµών και
αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών φροντίδας στην προοπτική της ένταξής τους σε ένα
ενιαίο σύστηµα υγείας και πρόνοιας πραγµατικά δηµόσιο και δωρεάν.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η µνηµονιακή, νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκήθηκε την τελευταία διετία στο χώρο της
Παιδείας και της Έρευνας, ήταν καταστροφική για την ∆ηµόσια Εκπαίδευση όλων των
βαθµίδων, πολύ περισσότερο που ήλθε ως συνέχεια των νεοφιλελεύθερων επιλογών των
κυβερνήσεων των προηγούµενων χρόνων. Το µνηµόνιο, όµως, αποτέλεσε τοµή. Περισσότερο από
ποτέ άλλοτε αµφισβητήθηκε και υπονοµεύτηκε η Παιδεία ως δηµόσιο αγαθό και µετατράπηκε σε
προνόµιο για λίγους, στην κατεύθυνση του «σχολείου και πανεπιστήµιου
της αγοράς».
Υποβαθµίστηκε η γενική παιδεία. Καταργήθηκαν ακόµα και τα ελάχιστα προγράµµατα στήριξης των
παιδιών που συναντούν δυσκολίες στο σχολείο. Υποβαθµίστηκε η ειδική αγωγή. Ιδιωτικοποιήθηκαν
ή καταργήθηκαν οργανισµοί ( ΠΙ, ΟΣΚ, ΟΕ∆Β, ΙΓΜΕ,ΕΚΚΕ) µε σηµαντικές επιπτώσεις στην
παρεχόµενη εκπαίδευση και έρευνα. Η φωτοτυπία αντικατέστησε τα βιβλία. Το 14% των σχολικών
µονάδων καταργήθηκε ή συγχωνεύθηκε. Απαξιώθηκαν οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί όλων των
βαθµίδων. Μειώθηκε δραµατικά το ήδη πενιχρό εισόδηµά τους. Εφαρµόστηκε πολιτική αυστηρής
λιτότητας και αυταρχισµού στα πανεπιστηµιακά και τα τεχνολογικά ιδρύµατα. Με το ν.4009/11
επιχειρήθηκε η κατάργηση της συνταγµατικά κατοχυρωµένης αυτοδιοίκησης και η διάλυση κάθε
ίχνους δηµοκρατίας στα ΑΕΙ, η διάσπαση των πτυχίων και η κατεδάφιση των επαγγελµατικών
δικαιωµάτων. Νέοι επιστήµονες παίρνουν τον δρόµο της µετανάστευσης. Κι ενώ η ∆ηµόσια Παιδεία
καταρρέει, µε το µνηµόνιο 2 αποφασίζονται νέα µέτρα ακόµα πιο δυσβάσταχτα. Περικόπτονται και
άλλο οι δαπάνες για την πρόσληψη εκπαιδευτικών, ενώ ουσιαστικά καταργείται η φοιτητική µέριµνα.
Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στον αντίποδα της ακραίας αυτής νεοφιλελεύθερης
πολιτικής. Για µας η Παιδεία αποτελεί καθολικό ανθρώπινο δικαίωµα και κοινωνικό αγαθό. Είναι
υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση ισότιµα σε όλους, µε στόχο την
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας. Η άρση των ταξικών φραγµών, η απάλειψη των κάθε
λογής διακρίσεων και η δωρεάν παροχή δηµόσιας παιδείας υψηλού επιπέδου αποτελούν για µας
αξιακές στοχεύσεις.
Ο ΣΥΡΙΖΑ από καιρό στοχεύει σε µια συνολική, ριζική εκπαιδευτική µεταρρύθµιση µε άξονες: την
ανασυγκρότηση όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, τη θέσπιση δίχρονης υποχρεωτικής
προσχολικής αγωγής και 12χρονης υποχρεωτικής εκπ/σης, την αναβάθµιση του Λυκείου ως ενιαίας
αυτόνοµης µορφωτικής βαθµίδας, τη στήριξη της τεχνικής – επαγγελµατικής εκπαίδευσης, την
κατάργηση των γενικών εξετάσεων και τη µετάβαση προς την ελεύθερη πρόσβαση στην ανώτατη
εκπαίδευση. Την υπεράσπιση του δηµόσιου αγαθού της δηµοκρατικής, δωρεάν πανεπιστηµιακής
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παιδείας, την κατάργηση όλων των διδάκτρων όπου έχουν επιβληθεί. Την αναβάθµιση των
προγραµµάτων σπουδών, τη θωράκιση των πτυχίων και την επαγγελµατική αποκατάσταση των
αποφοίτων. Την κατοχύρωση της ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας και της ελευθερίας στην έρευνα και στη
διδασκαλία. Την ενίσχυση της έρευνας και των υποδοµών της ως µοχλό ανάπτυξης της χώρας.
Επισηµαίνοντας ότι η ουσιαστική αναβάθµιση του ∆ηµόσιου Σχολείου θα καταστήσει περιττή την
Ιδιωτική Εκπαίδευση.
ΑΜΕΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
1.Κατάργηση όλων των µνηµονιακών νόµων για την παιδεία. Να παγώσουν όλες οι καταργήσεις –
συγχωνεύσεις. Καµία απόλυση στην εκπαίδευση Να σταµατήσουν όλες οι περαιτέρω µειώσεις των
κονδυλίων για την παιδεία και την έρευνα. Καµία απόλυση, κατάργηση της «εργασιακής εφεδρείας»
και όλων των ευέλικτων µορφών εργασίας στην εκπαίδευση.
2.∆ιασφάλιση της χρηµατοδότησης για τις πιεστικές ανάγκες της εκπαίδευσης. Αναπροσαρµογή της
διάθεσης των κονδυλίων του ΕΣΠΑ.
3. Εξασφάλιση της λειτουργίας και διοίκησης όλων των τύπων δηµόσιας γενικής και τεχνικής
επαγγελµατικής εκπαίδευσης, καθώς και των ΑΕΙ, το Σεπτέµβριο. Γι’ αυτό είναι αναγκαίο να
επιλυθούν όλα τα βασικά ζητήµατα λειτουργίας τους (σχολικά βιβλία, συγγράµµατα, λειτουργικές
δαπάνες, επαναλειτουργία σχολικών και πανεπιστηµιακών βιβλιοθηκών). 25 µαθητές ανά τµήµα για
την Β’βάθµια και προοπτικά 20 µαθητές για την Α’βάθµια. Προσπάθεια για κάλυψη όλων των
αναγκών σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό καθώς και διασφάλιση της βιωσιµότητας των
ερευνητικών κέντρων.
4. Ιδιαίτερο µέληµά µας είναι η άµβλυνση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Πρόγραµµα στήριξης των παιδιών µε µαθησιακές και άλλες δυσκολίες καθώς και των σχολείων που
λειτουργούν στις πιο υποβαθµισµένες περιοχές της χώρας. Επαναφορά της ενισχυτικής
διδασκαλίας. ∆οµές αλληλεγγύης και αντιµετώπισης της φτώχειας σε σχολεία και στα ΑΕΙ.
Ανασυγκρότηση µαθητικής και φοιτητικής µέριµνας – σίτισης – στέγασης. ∆ωρεάν προληπτικός
υγειονοµικός έλεγχος των παιδιών που δεν έχουν υγειονοµική περίθαλψη. Αξιοποίηση όλων των
ανενεργών κονδυλίων του Υπ Παιδείας για την αντιµετώπιση του υποσιτισµού των νέων, δηµιουργία
κοινωνικών κυλικείων είτε αυτοδιαχειριζόµενων κατά το παράδειγµα του ΑΠΘ, οργάνωση σχολικών
συσσιτίων σε περιοχές µε µεγάλα προβλήµατα λόγω κρίσης.
Είναι χρέος µας να αποκαταστήσουµε την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών και να
συντονίσουµε, µέσα από ένα πραγµατικό διάλογο όλους τους εκπαιδευτικούς και
ερευνητικούς φορείς, τους µαθητές, φοιτητές και γονείς για την αναγέννηση της Παιδείας του
τόπου µας, του βασικότερου επενδυτικού κεφαλαίου που διαθέτουµε.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Το νεοφιλελεύθερο µοντέλο ανάπτυξης της χώρας που επιτάθηκε µε τις τελευταίες µνηµονιακές
πολιτικές οδήγησε στην πλήρη εµπορευµατοποίηση ΚΑΙ τον πολιτισµό, καταργώντας το αξιακό του
φορτίο απαξιώνοντας τόσο την πολιτιστική µας κληρονοµιά καθώς και το παραγόµενο πολιτιστικό
προϊόν όσο και τους σύγχρονους δηµιουργούς, που αντιµετωπίζουν υψηλότατη ανεργία.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο ρόλος του κράτους στο σχεδιασµό και την υλοποίηση µιας
πολιτικής για τον πολιτισµό που θα τον ενισχύει ως κοινωνικό αγαθό είναι αναντικατάστατος.
Ως ΣΥΡΙΖΑ πιστεύουµε ότι ο πολιτισµός πέρα από το να είναι κοινωνικό αγαθό µπορεί να
αποτελέσει και στρατηγικό άξονα ανάπτυξης της χώρας, µε τρόπο που δεν θα ακυρώνει τον
κοινωνικό του χαρακτήρα και δεν θα ενισχύει την εµπορευµατοποίηση – τυποποίηση της
πολιτιστικής παραγωγής.
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Άµεσες παρεµβάσεις
Άµεση κατάργηση όλων των καταστρεπτικών για το φυσικό και πολιτιστικό
περιβάλλον µνηµονιακών νόµων, που αφορούν επενδυτικές δραστηριότητες µε τη διαδικασία του
fast track.
2.
Ενίσχυση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας σε πόρους και προσωπικό και καταβολή των
δεδουλευµένων, ώστε να λειτουργήσουν κανονικά οι αρχαιολογικοί χώροι, τα µουσεία και τα νεότερα
µνηµεία που έχουν εγκαταλειφθεί.
3.
Παροχή µειωµένων ή δωρεάν εισιτηρίων για θέατρα, κινηµατογράφους, συναυλίες
κ.λ.π. στα χαµηλότερα οικονοµικά στρώµατα και στους ανέργους
4.
Άµεση ενεργοποίηση των κρατικών ελεγκτικών µηχανισµών για τη διασφάλιση από
την εργοδοτική αυθαιρεσία των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων στο
χώρο του πολιτισµού.
1.

Εκτός από τις πιο πάνω άµεσες παρεµβάσεις η κυβέρνηση της Αριστεράς θα προωθεί και τα πιο
κάτω µέτρα:
•

•

•

•

•

Επαρκής και αξιοκρατική χρηµατοδότηση µε διαφανείς διαδικασίες όλων των
φορέων του σύγχρονου πολιτισµού µε κριτήριο την ποιότητα, την ανάδειξη νέων δηµιουργών και την
επαφή µε τις τοπικές κοινωνίες. ∆ιαφανείς και δηµοκρατικές διαδικασίες και δηµοσίευσή τους στο
διαδίκτυο.
Ενίσχυση της καλλιτεχνικής, µουσικής και θεατρικής αγωγής σε όλες τις
βαθµίδες της εκπαίδευσης µε επαρκές και εξειδικευµένο προσωπικό και µε την εξασφάλιση των
απαραίτητων µέσων. Αναβάθµιση του θεσµικού πλαισίου που αφορά την καλλιτεχνική εκπαίδευση.
Ίδρυση Ακαδηµίας Θεάτρου, Κινηµατογράφου και Μουσικής Ακαδηµίας.
Πλήρης αναδιοργάνωση µέσα από δηµοκρατικές διαδικασίες του θεσµικού
πλαισίου για τον κινηµατογράφο και του Ελληνικού Κέντρου Κινηµατογράφου (ΕΚΚ) ώστε να
στηρίζει και να προωθεί τους έλληνες δηµιουργούς. Καταβολή του 1,5% του τζίρου των
τηλεοπτικών καναλιών στο ΕΚΚ, όπως ορίζει ο νόµος.
Ασφαλιστικά δικαιώµατα και εργασιακές ρυθµίσεις για όλους τους
εργαζοµένους του πολιτισµού, ώστε να µην είναι θύµατα εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Επίλυση του
συνταξιοδοτικού προβλήµατος των καλλιτεχνών. Τιµητικές συντάξεις για δηµιουργούς που έχουν
προσφέρει στη χώρα
Αναβάθµιση του ρόλου του ΕΣΡ ώστε να διασφαλίζει την αντικειµενικότητα
και την ποιότητα των εκποµπών της κρατικής και ιδιωτικής τηλεόρασης. Εφαρµογή της νοµοθεσίας
που προβλέπει καταβολή τέλους για τη χρήση συχνοτήτων τηλεόρασης από τα ιδιωτικά κανάλια.
Ποιοτική αναβάθµιση και δηµοκρατική λειτουργία της δηµόσιας τηλεόρασης και ραδιοφωνίας.
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