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 Σύλλογο Εργαζομένων Δήμων Ιλίου,  
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 Ενώσεις  και Συλλόγους Γονέων Δήμων 

Ιλίου, Πετρούπολης, Καματερού – Αγ. 

Αναργύρων 

 Κοινωνικούς, πολιτιστικούς φορείς και  

συλλογικότητες των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης,  
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 Μέλη του Συλλόγου μας 

 Τομεάρχες Φαρμακοποιών των τριών 

Δήμων 

 Παράρτημα Συνδικάτου οικοδόμων 

 Εμπορικοί Σύλλογοι των τριών 

Δήμων 

 Δημοτικές Παρατάξεις των τριών 

Δήμων 
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Ανοικτό κάλεσμα σε συντονισμό και κοινή δράση για να ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ το  νέο 

ασφαλιστικό- έκτρωμα 

Είμαστε αντιμέτωποι με ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο - έκτρωμα που θα είναι ακόμα χειρότερο, καθώς 

μεσολαβεί η διαπραγμάτευση με την τρόικα, το οποίο θίγει τους πάντες: εργαζόμενους, συνταξιούχους, 

άνεργους και νεολαία, αγρότες και επαγγελματίες ενώ ωφελεί την εργοδοσία και τα μεγάλα οικονομικά 

συμφέροντα. 

Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση που κατεδαφίζει οριστικά την έννοια της κοινωνικής ασφάλισης και απαλλάσσει 

το κράτος από την ευθύνη για δημόσια ασφάλιση και υγειονομική κάλυψη και περίθαλψη για όλους. 

Αποδεικνύεται στη ζωή ότι δεν υπάρχουν παράλληλα προγράμματα, ήπια εφαρμογή Μνημονίων και δρόμος για 

επιβίωση του λαού και της νεολαίας όσο συνεχίζεται αυτή η πολιτική της κυβέρνησης και η εφαρμογή των 

Μνημονίων και των εντολών της ΕΕ του ΔΝΤ και της οικονομικής ολιγαρχίας. 

Επειδή τίποτα δε θα ‘ναι ίδιο αν αφήσουμε αυτό το έκτρωμα να περάσει, επειδή δεν έχουμε δικαίωμα να 

χαρίσουμε τις ζωές μας και το μέλλον των παιδιών μας, πιστεύουμε πως πρέπει να συμβάλουμε στον 

ΞΕΣΗΚΩΜΟ ΟΛΩΝ μας για να ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ το ασφαλιστικό λαιμητόμος και να υπερασπίσουμε το δημόσιο 

και κοινωνικό χαρακτήρα της Ασφάλισης. 

 για να ανατραπεί η πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ – ΔΝΤ 

Θεωρώντας ότι έχουμε υποχρέωση ως σωματεία εργαζομένων να ενημερώσουμε και να αφυπνίσουμε τον 

κόσμο της εργασίας  καλούμε σε συντονισμό και κοινή δράση όλα τα σωματεία, φορείς και συλλογικότητες, 

στην περιοχή των Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Καματερού και Αγ. Αναργύρων που θέλουν να στηρίξουν 

αυτή την κοινή προσπάθεια προκειμένου να συζητήσουμε και να προχωρήσουμε σε κοινές πρωτοβουλίες – 

δράσεις. 
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