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Τις εργασιακές σχέσεις, το εισόδηµα,  

τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Η Κυβέρνηση σε συνεργασία µε το ∆ΝΤ και την Ε.Ε. αποφάσισαν στο όνοµα της 

κρίσης να καταργήσουν τα θεµελιώδη δικαιώµατα των εργαζοµένων και της κοινωνίας. 

Έτσι µε βάση το περίφηµο µνηµόνιο προχώρησαν στην κατά 35% µείωση των 

µισθών και των συντάξεών µας, σε απολύσεις, σε νέα φορολογικά βάρη, στο πάγωµα 

των αυξήσεων, στις νέες ιδιωτικοποιήσεις, στις ανατροπές των εργασιακών µας 

σχέσεων, στην κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων. 

Σήµερα σειρά έχουν τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα, οι εργασιακές σχέσεις, οι 

ιδιωτικοποιήσεις και οι αποκρατικοποιήσεις. 

Η Κυβέρνηση µετά τις γενικές επιλογές της για διάλυση του σηµερινού 

συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης και τη θεσµοθέτηση ενός κεφαλαιοποιητικού και 

ατοµικού συστήµατος που θα έχει ως αποτέλεσµα τη µετατροπή των συντάξεων σε 

προνοιακά επιδόµατα, τη δραµατική αύξηση των ορίων ηλικίας, την αύξηση των ετών 

εργασίας, τη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης έδωσε στη δηµοσιότητα τις θέσεις 

της για την ασφάλιση στο ∆ηµόσιο. 

Με τις θέσεις αυτές και µε πρόσχηµα την ισότητα ανδρών – γυναικών η 

Κυβέρνηση αντιµετωπίζει µε κοινωνικά βάρβαρο τρόπο τις εργαζόµενες στο ∆ηµόσιο. 

Καταργεί κάθε θετική διάκριση στα όρια ηλικίας και µέσα σε τρία χρόνια τους 

προσθέτει ακόµη και 15 χρόνια παραµονής στην εργασία. 

Ταυτόχρονα µε τις επιλογές της στις εργασιακές σχέσεις ικανοποιεί όλα τα 

αιτήµατα των εργοδοτών. Αυξάνει το ποσοστό απολύσεων, µειώνει δραµατικά τις 

αποζηµιώσεις, καταργεί τον κατώτερο µισθό και τις Σ.Σ.Ε. 

Θεωρούµε ότι τα αντιλαϊκά µέτρα που προωθούνται είναι κοινωνικά άδικα αλλά 

και αναποτελεσµατικά γιατί οδηγούν στην ανεργία, τη φτώχεια και την ύφεση. 

∆εν ευθυνόµαστε εµείς για την κρίση αλλά οι πολιτικές που στο όνοµα της 

ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των Τραπεζών και των επιχειρήσεων 

χορήγησαν νέα προνόµια στους οικονοµικά ισχυρούς και µε τις φοροαπαλλαγές και τη 

φοροδιαφυγή, µε τις ιδιωτικοποιήσεις και την απουσία κάθε παραγωγικού µοντέλου 

µείωσαν τα έσοδα του Κράτους και αύξησαν τα ελλείµµατα και το χρέος και που 

σήµερα ικανοποιούν τα αιτήµατα των εργοδοτών για αύξηση των απολύσεων, µείωση 

των αποζηµιώσεων, κατάργηση του κατώτερου µισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. κλπ. 

Απαιτούµε να ανακληθούν τα αντιλαϊκά µέτρα, να µην κατατεθεί το 

αντιασφαλιστικό νοµοσχέδιο στη Βουλή, να καταργηθεί η συµφωνία µε το ∆ΝΤ και 

την Ε.Ε. 

Την κρίση να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες 

Όλοι στην απεργία 

Όλοι στην απεργιακή συγκέντρωση 

στις 11 το πρωί στο Πεδίον του Άρεως 


