
 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 
 

ΟΧΙ 

Στο ολοκαύτωµα των ασφαλιστικών, 

εργασιακών και κοινωνικών δικαιωµάτων µας 

Η Κυβέρνηση και η Τρόικα παρά την αντίθεση της κοινωνίας και τους 

αγώνες των εργαζοµένων εµµένουν στις αντιασφαλιστικές και τις αντεργατικές 

επιλογές µε στόχο να µην αφήσουν τίποτα όρθιο και να κατεδαφίσουν κάθε 

δικαίωµα των εργαζοµένων και της κοινωνίας. 

Οι µισθοί και οι συντάξεις ακρωτηριάζονται, νέα φορολογικά βάρη 

φορτώνονται στους µισθωτούς και την κοινωνία ιδιαίτερα µέσα από την αύξηση 

του ΦΠΑ, οι ιδιωτικοποιήσεις εντείνονται και όλα ξεπουλιούνται, τα κοινωνικά 

αγαθά υποβαθµίζονται και ιδιωτικοποιούνται. 

Η Κυβέρνηση µε πρόσχηµα την κρίση επιµένει στην κατεδάφιση της 

κοινωνικής ασφάλισης και τη µετατροπή του σηµερινού διανεµητικού 

συστήµατος που βασίζεται στην κοινωνική αλληλεγγύη σε κεφαλαιοποιητικό και 

ανταποδοτικό. Αντί να επιστρέψει τα κλεµµένα αποθεµατικά στα Ταµεία, να 

χτυπήσει την εισφοροδιαφυγή και να διασφαλίσει νέους πόρους τα οδηγεί  σε 

διάλυση. Μειώνει τις συντάξεις και τις µετατρέπει σε προνοιακά επιδόµατα, 

καταργεί τα Επικουρικά Ταµεία, αυξάνει δραµατικά τα χρόνια εργασίας και τα 

όρια ηλικίας. Οι επιλογές της για το ∆ηµόσιο είναι περισσότερο επώδυνες αφού 

τα Ταµεία του ∆ηµοσίου είναι ελλειµµατικά (ΤΠ∆Υ-ΜΤΠΥ) και εξαιτίας του 

παγώµατος των προσλήψεων και της ρητής απαγόρευσης της ενίσχυσής τους από 

το κράτος θα οδηγηθούν άµεσα σε διάλυση. Πέρα από τα παραπάνω, 

περισσότερα προβλήµατα θα δηµιουργηθούν εξαιτίας της ένταξης των 

νεοπροσλαµβανόµενων του ∆ηµοσίου στο Ι.Κ.Α. 

 

Οι επιπτώσεις από τα αντιασφαλιστικά µέτρα θα είναι δραµατικές για όλους.  
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Για τους συνταξιούχους που θα δουν τα πενιχρά εισοδήµατά τους να 

µειώνονται ακόµη περισσότερο. µέσα από την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ. µε την 

κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης. µε το πάγωµα και την µείωση των 

επικουρικών συντάξεων. 

Για όλους εµάς τους εργαζόµενους που θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και οι 

συντάξεις µας θα µειωθούν δραµατικά και θα γίνουν προνοιακά επιδόµατα. 

Οι επιπτώσεις θα είναι δραµατικές ιδιαίτερα για τους νέους, για τους 

οποίους  η Κυβέρνηση λέει ότι κόπτεται και οι οποίοι πλέον δεν θα έχουν κανένα 

δικαίωµα. 

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. 

Μπροστά στο στόχο να περάσει τις αντιλαϊκές επιλογές της για τις οποίες 

δεν έχει καµιά κοινωνική νοµιµοποίηση, προωθεί ρυθµίσεις που έρχονται σε 

σύγκρουση ακόµη και µε το Σύνταγµα και τις ∆.Σ.Ε. 

Οι εργαζόµενοι µε τους µαζικούς αγώνες µας µπορούµε να βάλουµε φραγµό 

σε µια πολιτική που καταργεί τα δικαιώµατά µας προς όφελος των οικονοµικά 

ισχυρών και οδηγεί την οικονοµία σε νέα ύφεση. 

Η απεργία την Πέµπτη 8 Ιουλίου 2010 είναι κρίσιµη αφού η Κυβέρνηση 

προωθεί για ψήφιση τις επιλογές της  στη Βουλή. 

Η επιτυχία της απεργίας και των απεργιακών συγκεντρώσεων πρέπει να 

γίνει υπόθεση του καθένα µας. 

Πρέπει να δώσουµε όλες µας τις δυνάµεις για να ξεπεράσουµε τα 

προβλήµατα και τις δυσκολίες που υπάρχουν εξαιτίας της καλοκαιρινής 

περιόδου που σκόπιµα επέλεξε η Κυβέρνηση για να καταργήσει τα δικαιώµατά 

µας. Να δώσουµε νέα δύναµη και προοπτική στον αγώνα µας. 

Όλοι στην απεργία Πέµπτη 8 Ιουλίου 2010 
Όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις 

Στην Αθήνα στην Πλατεία Κλαυθµώνος  

ώρα 10.00 πµ 

 


