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ΑΓΩΝΙΣΙΚΕ ΚΙΝΗΕΙ ΤΠΕΙΡΩΕΙ στους ΟΣΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 2011 :  Ζ ΕΩΖ ΜΑ ζηηο ΤΜΠΛΖΓΑΓΔ  ΔΔ-ΓΝΣ 
 

Κνηλσληθή ιεειαζία ! 
Ο πξνυπνινγηζκφο πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε 

ηνπ ΠΑΣΟΚ νδεγεί θάησ αθφκα θαη απφ ηα φξηα 

αλαπαξαγσγήο ηνπο ζεκαληηθά ηκήκαηα ηεο 

θνηλσλίαο θαη ζηε θηψρεηα ηελ πιεηνςεθία ηνπ 

θφζκνπ ηεο εξγαζίαο. Σε ζπκθσλία κε Ε.Ε θαη 

ΔΝΤ ζην φλνκα ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκφζηνπ 

ρξένπο (θαη ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Μλεκνλίνπ) 

θαηέζηξσζαλ έλα ιεζηξηθφ πξνυπνινγηζκφ κε 

ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ησλ θεξδψλ ηνπ 

θεθαιαίνπ θαη ηεο πιεξσκήο ιεζηξηθψλ ηφθσλ 

ζηνπο ηξαπεδίηεο θαη κε δηαξζξσηηθέο αιιαγέο 

πνπ κεηαηξέπνπλ θάζε θνηλσληθή αλάγθε ζε 

πεδίν κειινληηθήο θεξδνθνξίαο.  

Υξένο θαη έιιεηκκα δελ είλαη δηθά καο…. 

 Ωο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο ε θπβέξλεζε ηνπ ΠΑΣΟΚ ζέηεη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηε κείσζε ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηελ νκαιή απνπιεξσκή ηνπ ρξένπο. Επηρεηξεί λα καο πείζεη πσο «καδί ηα θάγακε» θαη πσο 

ηψξα γηα ηε ζσηεξία ηεο ρψξαο πξέπεη λα θάλνπκε ζπζίεο. Θπζίεο πνπ ζα παξαηαζνχλ ρξνληθά γηα πνιιά 

ρξφληα αθνχ ήδε – κε ηελ επθαηξία ηεο πξνζπάζεηαο ππνδνχισζεο θαη ησλ εξγαδφκελσλ ηεο Ιξιαλδίαο- είλαη 

ζίγνπξε ε επηκήθπλζε ηνπ κλεκνλίνπ κέρξη ηνπιάρηζηνλ ην 2021. Θπζίεο εκείο γηα ηα θέξδε ησλ ηξαπεδψλ, 

γηα απαιιαγέο θφξσλ θαη εηζθνξψλ ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ζαιαζζνδάλεηα. Θπζίεο γηα λα ρξεκαηνδνηνχληαη 

αθεηδψο νη ηξάπεδεο. 

….αιιά νύηε θαη ζα κεησζεί όζν θαη λα ζθίμνπκε ην δσλάξη! 
Καη άληε νη εξγαδφκελνη λα ζθίγγνπλ ην δσλάξη ζηελ πξννπηηθή κείσζεο ηνπ ρξένπο, αιιά ζην 

θείκελν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο ιέλε πσο ην ρξένο ζα απμάλεηαη ζπλερψο γηα ηα επφκελα ρξφληα! Τν 2009 

290 δηο, ην 2010 330δηο, ην 2011 348δηο…Καη απνιχησο θπζηνινγηθφ είλαη απηφ αθνχ ν ππνηηζέκελνο 

ζσηήξηνο κεραληζκφο ζηήξημεο δελ είλαη θάηη άιιν απφ θαζαξή ηνθνγιπθία: Τα 110 δηο πνπ δαλεηζηήθακε 

απφ Ε.Ε θαη ΔΝΤ κε θπκαηλφκελν επηηφθην (ηψξα 5%) εθηηλάζζνπλ ζηα χςε ηνπο ηφθνπο: 12,325δηο ην 2009, 

12,260δηο ην 2010, 15,920δηο ην 2011.  Μαο δνπιεχνπλ θαλνληθά ελψ μέξνπλ πσο ηα επφκελα ρξφληα ζα 

δαλεηζηνχλ εθ λένπ εθαηνληάδεο δηο επξψ γηα λα απνπιεξψζνπλ παιαηά δάλεηα πνπ ιήγνπλ (36δηο επξψ ην 

2011). Τα επφκελα 5 ρξφληα ιήγνπλ δάλεηα ζπλνιηθνχ χςνπο 186 δηο επξψ  πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηνπο είλαη 

ηα 10εηή δάλεηα ηεο θπβέξλεζεο Σεκίηε γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο εζληθήο κηζαιινδνμίαο ησλ Οιπκπηαθψλ 

Αγψλσλ ηνπ 2004. Είλαη νθζαικνθαλέο φηη ηα 110 δηο ηνπ κλεκνλίνπ δελ ηα θαιχπηνπλ.  

Πξνϋπνινγηζκόο ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο 
 Όηαλ θαηαξξένπλ ηα κπζεχκαηα πεξί πξνζπάζεηαο απνπιεξσκήο ηνπ ρξένπο αλαδεηθλχνληαη νη 

πξαγκαηηθνί ζηφρνη ηφζν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ φζν θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο. Όπνπ 

ζπρλά ππθλά αλαθέξνληαη θαη νη «πνηνηηθνί» ηνπ ζηφρνη: ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο νηθνλνκίαο, ε αλάπηπμε 

ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο, ε αληαπνδνηηθφηεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ…..Δειαδή κε άιια ιφγηα ε κείσζε 

ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη ε αλεξγία, ηα λέα δσξάθηα ζην θεθάιαην γηα ηελ αλάπηπμε (ηε δηθή ηνπ), ε 

εθρψξεζε δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. Ο Καιιηθξάηεο είλαη ε λαπαξρίδα ηεο πξνζπάζεηαο απηήο, φρη απιά ζηελ 

θαηεχζπλζε ηεο εθρψξεζεο δεκφζησλ ππεξεζηψλ αιιά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ θξάηνπο. Σηφρνο 

ηφζν ηνπ πξνγξάκκαηνο Σηαζεξφηεηαο ηεο Ε.Ε, φζν θαη ησλ επηκέξνπο ζρεδηαζκψλ  (κλεκφληα ζπλζήθεο 

θ.η.ι) ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Ε.Ε είλαη ε βίαηα, ζεζκηθή θαη κφληκε κεηαθνξά κέξνο ηνπ παξαγφκελνπ πινχηνπ 

απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνπο εξγνδφηεο γηα ην μεπέξαζκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζε. Απηφ ζα θνζηίζεη ηε 

δσή αλζξψπσλ π.ρ ιφγσ θηψρεηαο θαη δηάιπζεο ηεο πεξίζαιςεο. Γηα απηφ ζηελ Ειιάδα θαη ζηελ Ιξιαλδία 

κλεκφλην, ζηε Γαιιία ζχληαμε ζηα 44 ρξφληα, ζηελ Αγγιία καδηθέο απνιχζεηο ζην δεκφζην, ηξηπιαζηαζκφο 

ησλ δηδάθηξσλ ζηα Παλεπηζηήκηα  θαη έπεηαη ζπλέρεηα.  
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Πξνϋπνινγηζκόο εηθνληθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη θνξνκπεμίαο 

 
 Σαλ θνξνκπερηηθή βδέιια ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 απμάλεη θάζε θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ 

(άκεζνη θφξνη +6,5%, έκκεζνη θφξνη +1,6%) ελψ κεηψλεη ηε θνξνινγία θεξδψλ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ην 

24% ζην 20%! Απηφ νλνκάδεηαη δίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα….Εηδηθφηεξα απμάλνληαη φινη νη θφξνη πνπ 

αθνξνχλ βαζηθά πξντφληα (ΦΠΑ απφ 11% ζην 13% θαη εληαίνο ΕΦΚ ζηα θαχζηκα). Καηά κέζν φξν απηφ 

ζεκαίλεη απψιεηα πεξίπνπ ζηα 1000 επξψ αλά νηθνγέλεηα ην ρξφλν.. Είλαη  βέβαην πσο ε πξφβιεςε εζφδσλ 

παξά ηα λέα ραξάηζηα δελ ζα επαιεζεπηεί θαη ν Παπαθσλζηαληίλνπ άλνημε ην παξάζπξν γηα λέα έθηαθηα 

κέηξα εηζπξαθηηθνχ ραξαθηήξα ή πεξηθνπψλ ζε πεξίπησζε πνπ νη ζηφρνη γηα ηα έζνδα δελ επηηεπρζνχλ. 

 

Γηαξθώο απμαλόκελε θηώρεηα 
 Ξαλά ηζεθνχξη πέθηεη ζε κηζζνχο, ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο δαπάλεο. Τν κηζζνινγηθφ θφζηνο (κηζζψλ 

θαη ζπληάμεσλ) ζην δεκφζην πεξηνξίδεηαη θαηά ζρεδφλ 5 δηο επξψ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 

ιφγσ ηνπ λένπ κηζζνινγίνπ ζην δεκφζην .  

Πεξηθφπηνληαη νη επηκέξνπο πξνυπνινγηζκνί θξίζηκσλ ππνπξγείσλ (παηδεία -3%, πγεία -4,1% θ.η.ι). 

Ταπηφρξνλα  εκθαλίδνληαη απμεκέλεο νη δαπάλεο γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ ηφθσλ ηνπ ρξένπο θαη φζεο 

αθνξνχλ Υπνπξγεία πνπ πινπνηνχλ πξνγξάκκαηα ηνπ αλαπηπμηαθνχ λφκνπ. Π.ρ νη δαπάλεο ηνπ Υπνπξγείνπ 

Εξγαζίαο (+5,6%) γηαηί ρξεκαηνδνηεί ηηο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο.  

 

Κάζε θνηλσληθή αλάγθε ζην ζθπξί! 
Όια κπαίλνπλ ζε ηξνρηά μεπνπιήκαηνο ή εμεχξεζεο ηδησηηθψλ πφξσλ. Δξφκνη, ιηκάληα, αεξνδξφκηα, 

δεκφζηεο εηαηξίεο χδξεπζεο, ελέξγεηα, ππεξεζίεο πγείαο, ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα είηε ζα 

πνπιεζνχλ/εθρσξεζνχλ ζε ηδηψηεο γηα άκεζα έζνδα (ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ) ή ζα αλαιάβνπλ ζηε 

ινγηθή ηεο αληαπνδνηηθφηεηαο λα βξίζθνπλ ηδίνπο πφξνπο ραξαηζψλνληαο θάζε εξγαδφκελν.  

 

 

Επικοινωνία – ΑΔΑΜΟΠΟΤΛΟ ΝΙΚΟ. - 6948577952    ΚΕΦΑΛΛΗΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ - 6973791637 

Εmail – akisota@otenet.gr  -  adamapou@otenet.gr 
 

mailto:akisota@otenet.gr
mailto:adamapou@otenet.gr
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Οη Γήκνη ζηε κέγθελε ηνπ κλεκνλίνπ 
 

Απφ ηελ αξρή ηνπ 2011 αιιάδεη δξακαηηθά ην ηνπίν 

ζηνπο ΟΤΑ κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Καιιηθξάηε, κηαο βαζηά 

αληηδξαζηηθήο κεηαξξχζκηζεο ζην θξάηνο θαη ηελ ηνπηθή 

δηνίθεζε κε ζηφρν ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο ζπλζήθεο 

θξίζεο γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ψζηε ηα βάξε γηα ηα «ζπαζκέλα» λα 

θνξησζνχλ κέζσ ησλ δήκσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο.  

Κύξην ραξαθηεξηζηηθό ιεηηνπξγίαο ησλ λέσλ δήκσλ ζα 

είλαη ε θνξνκπεμία, ε αληαπνδνηηθόηεηα ζε θάζε 

ππεξεζία γηα ηνπο δεκόηεο, νη εθρσξήζεηο θαη νη 

αλαζέζεηο είηε απεπζείαο είηε κέζσ ΓΗΣ θαη 

πξνγξακκαηηθώλ ζπκβάζεσλ ησλ αξκνδηνηήησλ, ησλ 

ππεξεζηώλ θαη ησλ έξγσλ.  
Τν κεγάιν θαγνπφηη εηνηκάδεηαη ζε ζρέζε κε ηα ζθνππίδηα 

θαη ηελ πξφζεζε πιήξνπο ηδησηηθνπνίεζεο φινπ ηνπ 

θπθιψκαηνο.  

Πεξηζζφηεξν ζπγθεληξσηηθνί θαη απνθνκκέλνη απφ ηνπο 

πνιίηεο, νη δήκνη είλαη ππνρξεσκέλνη λα δηαρεηξηζηνχλ 

δεθάδεο λέεο αξκνδηφηεηεο ζε ηνκείο πνπ ζε πεξίνδν βαζηάο 

θξίζεο είλαη θξίζηκνη γηα ηελ επηβίσζε ησλ εξγαδφκελσλ. 

Πνιχ ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ηνκείο  πγεία, παηδεία, απαζρφιεζε, πεξηβάιινλ, κεηαθνξέο δφζεθαλ 

ζηνπο  δήκνπο πνπ ζα αδπλαηνχλ λα αληεπεμέιζνπλ κεηά ηελ παξαθξάηεζε 30% ησλ επηρνξεγήζεσλ ην 2010 

θαη ην πεηζφθνκκα –ιφγσ Μλεκνλίνπ- 500 εθ. επξψ ην 2011. Καη γηα λα αληαπεμέιζνπλ ζα παξαρσξήζνπλ 

κε δηάθνξνπο ηξφπνπο αξκνδηφηεηεο ζε ηδηψηεο, ζε βάξνο ηεο ηζέπεο ησλ εξγαδφκελσλ. Οη ππάξρνπζεο, 

θπξίσο θνηλσληθέο -πνιηηηζηηθέο-αζιεηηθέο ππεξεζίεο δηαιχνληαη κε ηηο ζπγρσλεχζεηο θαη θαηαξγήζεηο 4500 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη δεκνηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

Παξάιιεια νη εθαηνληάδεο ππεξρξεσκέλνη ΟΤΑ (ππνινγίδνληαη ζην 90% ηνπ ζπλφινπ) κπαίλνπλ απηφκαηα 

ζηελ επηηήξεζε θαη έιεγρν θαη ηνπο αθαηξείηε ε δπλαηφηεηα γηα νπνηνδήπνηε έξγν θαη δξάζε. 

Δηδηθόηεξα γηα ηνπο κηζζνύο ησλ ππαιιήισλ ησλ δήκσλ, πξνβιέπεηαη κείσζε 120 εθαηνκκπξίσλ € από 

ην 2010 θαη 360 εθαηνκκπξίσλ ζε ζρέζε κε ην 2009!!!. Είλαη παξαπάλσ απφ πξνθαλέο πσο ην 2011 ζα 

έρνπκε ηεξάζηηεο πεξηθνπέο  ζηνπο κηζζνχο ησλ εξγαδφκελσλ ζηνπο ΟΤΑ, ρσξίο θακία πξφζιεςε  κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. 

 

Οη ρηιηάδεο απνιύζεηο κε αξρή ηνπο 30.000 θαη πιέσλ ζπκβαζηνύρσλ πνπ ππεξεηνύλ, αιιά θαη ζηε 

ζπλέρεηα θαη άιισλ κνλίκσλ θαη ανξίζηνπ ρξόλνπ πνπ ζα πξνθύπηνπλ από ηηο ζπγρσλεύζεηο θαη 

θαηαξγήζεηο ππεξεζηώλ είλαη ε καύξε πξαγκαηηθόηεηα πνπ καο επηθπιάζζνπλ. 

 

Τπαγσγή όιεο  ηεο δσήο καο ζηελ πςειή επνπηεία ηνπ θεθαιαίνπ 
Κάζε νηθνλνκηθή ελέξγεηα ηνπ πνιίηε πιένλ ζα θαηαγξάθεηαη ψζηε λα είλαη δπλαηφλ λα αληρλεπηεί 

θαη ην παξακηθξφ πεξηζψξην λέαο άληιεζεο εζφδσλ:  

Εμαγγέιιεηαη ε θάξηα ηνπ πνιίηε κφλν κέζσ ηεο νπνίαο ζα έρεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο. Θα 

αληηθαηαζηήζεη ηαπηφηεηα, ΑΜΚΑ θαη ΑΦΜ καδί. Είλαη επζεία ε ζχλδεζε δειαδή απνδνρψλ θαη 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ κε ην θνηλσληθφ αγαζφ ηεο πεξίζαιςεο ζην νπνίν επηβάιιεηαη πιαθφλ θφζηνπο αλά 

ζεξαπεία / επέκβαζε!  Αλ ην ππεξβείο….πιεξψλεηο ή πεζαίλεηο. Απφ ηελ άιιε κέζσ ηξαπεδψλ εθδίδεηαη ε 

θάξηα απνδείμεσλ απεπζείαο ζπλδεδεκέλε κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ εθνξεηψλ ψζηε λα 

θαηαγξάθεηαη θαη ε παξακηθξή ηδησηηθή δαπάλε. Οη Big Brνther ησλ ηξαπεδώλ ζα δηαζέηνπλ πιένλ πιήξε 

βάζε δεδνκέλσλ γηα ηελ πην θαζεκεξηλή καο ζπλήζεηα.  
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ΚΟΒΟΝΣΑ ΣΟ ΚΟΗΝΗ ΣΖ ΘΖΛΔΗΑ ΣΟΤ ΥΡΔΟΤ 

 
Ληηφηεηα δηαξθείαο κέρξη εμνληψζεσο είλαη απηφ πνπ καο ηάδνπλ ψζηε λα έξζνπλ θαιχηεξεο 

κέξεο γηα ηε ρψξα ησλ αζηψλ, ησλ επηρεηξεκαηηψλ θαη ησλ ηξαπεδηηψλ. Η δηθή καο ρψξα, ε 

παγθφζκηα ρψξα ησλ εξγαδφκελσλ θαηαδηθάδεηαη λα δήζεη ζην γθξίδν ηεο κηδέξηαο θαη ηεο 

αλαζθάιεηαο ππφ ηελ απεηιή ηνπ λένπ δφγκαηνο ΝΑΤΟ πνπ ζεσξεί σο ερζξνχο ηα θνηλσληθά 

θηλήκαηα.  

Να γθξεκίζνπκε ηώξα ηε ρνύληα ησλ αγνξώλ! 

 
Να απαιηήζοςμε ηην ΑΡΝΗΣΗ πληπωμήρ ηος σπέοςρ – ηη μη αναγνώπιζη ηος. 
Απηή είλαη ε απάληεζε ζηα αδηέμνδα πνπ ζηήλνπλ γχξσ καο.  

Σα καζεκαηηθά είλαη απιά: Ο θεηηλφο πξνυπνινγηζκφο έρεη δαπάλεο 120δηο επξώ. Μφλν ηα 55δηο επξώ 

είλαη πξσηνγελείο δειαδή κηζζνινγηθό, ιεηηνπξγηθό θαη επελδπηηθό θόζηνο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα θαη 

κάιηζηα απφ ηα 55 απηά δηο κέξνο ηνπο είλαη επηδνηήζεηο δηαθφξσλ θχζεσλ πξνο ην θεθάιαην  Σα ππόινηπα 

65 δηο από ηα 120 είλαη ηόθνη θαη ρξενιύζηα!  
Σν ζύλνιν ησλ εζόδσλ είλαη πάιη….55 δηο επξώ παξά ηελ πξνθιεηηθή θνξναζπιία ησλ θεξδψλ, ηελ 

θνξνδηαθπγή ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηηο δηάθνξεο άιιεο απαιιαγέο.  ε νηθνλνκνηερληθό ηνπιάρηζηνλ 

επίπεδν ν πξνϋπνινγηζκόο ησλ δαπαλώλ πνπ αθνξνύλ ηε δσή ησλ αλζξώπσλ (νη πξσηνγελείο δαπάλεο) 

είλαη ηζνινγηζκέλνο αθνύ νη δαπάλεο θαιύπηνληαη από ηα έζνδα. Σα λέα δάλεηα είλαη κόλν γηα ηελ 

απνπιεξσκή ησλ παιηόηεξσλ. Σν αίηεκα ινηπόλ γηα δηαγξαθή ηνπ ρξένπο είλαη ε κόλε πνιηηηθά θαη 

νηθνλνκηθά  ιύζε πνπ κπνξεί λα κελ πησρεύζεη ν ιαόο.  

 

Να εθνικοποιηθούν  οι ηπάπεζερ.  
Οη ειιεληθέο ηξάπεδεο απηή ηε ζηηγκή θξαηνχλ ζηα ρέξηα ηνπο ην κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο 

πνπ ιήγεη ηα επφκελα ρξφληα. Φαξαθηεξηζηηθά ην 2011 απφ ηα 36 δηο δαλείσλ πνπ ιήγνπλ ηα 28 αθνξνχλ 

δαλεηζκφ ηνπ δεκνζίνπ απφ ηηο ειιεληθέο ηξάπεδεο! Η εζληθνπνίεζή ηνπο ηψξα ρσξίο απνδεκίσζε δηαγξάθεη 

ηεξάζηην θνκκάηη ηνπ ρξένπο, ελψ ην δεκφζην ζα έρεη λα ιακβάλεη έζνδα πνπ ρξσζηνχλ ζηηο ηξάπεδεο 

(δειαδή ηηο επηρεηξήζεηο) ελψ ζα κπνξεί λα δηαγξάςεη θαη ην ηδησηηθφ ρξένο (ζηεγαζηηθά θαη θαηαλαισηηθά 

δάλεηα) πνπ πλίγνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο.  

 

Έξοδορ από Ε.Ε/ΟΝΕ-εςπώ 
Να απνρσξήζνπκε απφ ηνπο θαπηηαιηζηηθνχο κεραληζκνχο πνπ καο εκπιέθνπλ ζην θαχιν θχθιν ηνπ 

ζπλερνχο επαλαδαλεηζκνχ. Η ζπκκεηνρή καο ζηελ Ε.Ε ην κφλν πνπ πξνζθέξεη ζηνπο εξγαδφκελνπο είλαη έλα 

νηθνλνκηθφ κνληέιν θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο ζε βάξνο ησλ ίδησλ ησλ αλαγθψλ ηνπο. Η θνηλνηηθή 

λνκνζεζία θαηεπζχλεη θάζε ρψξα κέινο ζηε δηάιπζε ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, ζην μεθιήξηζκα ησλ 

αγξνηψλ, ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο, ζηελ ππνηαγή ζε κηα ινγηθή ελφο ζπιινγηθνχ ρξένπο ησλ 

εξγαδφκελσλ πξνο ην θεθάιαην. Η Ε.Ε είλαη ην ζπίηη ηεο δηθηαηνξίαο ησλ αγνξψλ. 
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