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Οι απεργοί που συγκεντρωθήκαµε σήµερα Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου στο
Πεδίον Άρεως στην απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ,
αντιδρώντας στην ασκούµενη πολιτική εγκρίναµε το παρακάτω ψήφισµα:
Αντιδρούµε στην πιο ακραία νεοφιλελεύθερη επίθεση που δεχόµαστε σε
βάρος των δικαιωµάτων και της ζωής µας.
Η Κυβέρνηση και η Τρόικα, µε πρόσχηµα την οικονοµική κρίση τα
προβλήµατα του δηµοσίου χρέους και µε τα µέτρα του µνηµονίου αφαιρούν ένα –
ένα τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων και της κοινωνίας, για να
ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των δανειστών, των κερδοσκόπων, των τραπεζιτών
και των εργοδοτών.
Η επίθεση που δεχόµαστε αφορά το σύνολο των δικαιωµάτων µας.
Μειώθηκαν και µειώνονται κατακόρυφα τα εισοδήµατά µας µέσα από την
κατάργηση του 13ου και 14ου µισθού, της 13ης και 14ης σύνταξης µέσα από την
αύξηση του ΦΠΑ και τις αυξήσεις στα είδη πλατειάς κατανάλωσης, µέσα από τις
αυξήσεις στα διόδια και τις τιµές των εισιτηρίων.
Κατάργησαν και καταργούν τα ασφαλιστικά µας δικαιώµατα. Μετά την κύρια
ασφάλιση στο τραπέζι του Προκρούστη βρίσκονται οι επικουρικές συντάξεις.
Συγχωνεύονται, καταργούνται και υποβαθµίζονται οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες και
οι ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις µε µοναδικό κριτήριο τον περιορισµό των δαπανών και
των κοινωνικών υπηρεσιών. Αποδιαρθρώνονται οι δηµόσιες συγκοινωνίες, η
∆ηµόσια Παιδεία, η ∆ηµόσια Υγεία µε τις καταργήσεις Υπηρεσιών και µε µεταφορά
του κόστους στις πλάτες των εργαζοµένων και της κοινωνίας.
Καταργούνται οι Συλλογικές ∆ιαπραγµατεύσεις και συρρικνώνονται οι
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας και µέσα από τις ειδικές επιχειρησιακές συµβάσεις
ικανοποιούνται τα αιτήµατα των εργοδοτών για τον περιορισµό των δικαιωµάτων
των εργαζοµένων.
Η ύφεση, η αύξηση της ανεργίας, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις, το κλείσιµο
των καταστηµάτων, η υποβάθµιση των κοινωνικών δικαιωµάτων, η αύξηση της
φτώχειας και της εξαθλίωσης, είναι το αποτέλεσµα των αδιεξόδων
νεοφιλελεύθερων πολιτικών.
Η πολιτική που ακολουθείται είναι κοινωνικά άδικη για τους εργαζόµενους και
την κοινωνία και αδιέξοδη για την οικονοµία και την προοπτική της χώρας. Τα
µνηµόνια διαδέχονται το ένα το άλλο µε βασικό πάντα στόχο την κατάργηση των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων και της κοινωνίας, την εκποίηση της δηµόσιας
περιουσίας, την διεύρυνση της κρίσης, της ύφεσης και της ανεργίας.
Ταυτόχρονα οι πολιτικές που προωθούνται σε επίπεδο Ευρ.Ένωσης µε
πρόσχηµα τα χρέη και την ανταγωνιστικότητα θα οδηγήσουν σε µακρόχρονη
λιτότητα, στην παραπέρα συρρίκνωση των εργασιακών, ασφαλιστικών, κοινωνικών
και συλλογικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων.
Το οργανωµένο συνδικαλιστικό κίνηµα, οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι
άνεργοι της χώρας µας µε ενότητα και αποφασιστικότητα δίνουν µεγάλες µάχες όχι
µόνο για την απόκρουση των σκληρών Νεοφιλελεύθερων πολιτικών, αλλά και για
την προώθηση και εφαρµογή ενός τελείως διαφορετικού µίγµατος οικονοµικής
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πολιτικής που θα εξασφαλίζει και θα διευρύνει τα εργασιακά, οικονοµικά,
ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, καθώς και την έξοδο της
χώρας από την ύφεση, την κρίση και τις «δαγκάνες» των τοκογλύφων δανειστών.
∆ιεκδικούµε αναδιάρθρωση του χρέους µε τρόπο δίκαιο προς όφελος των
εργαζοµένων και των λαών. Απαιτούµε να τεθεί στην έγκριση των πολιτών µε
δηµοψηφίσµατα η νέα συνθήκη.
ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΜΕ, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ


Aποδέσµευση της χώρας από τις µονεταριστικές και περιοριστικές πολιτικές
των Βρυξελλών, που ενδιαφέρονται µόνο για τα συµφέροντα των οικονοµικά
ισχυρών και όχι των λαών και των πολιτών ∆ιαφωνούµε ριζικά µε τις
προβλέψεις του Μνηµονίου αλλά και µε το λεγόµενο «σύµφωνο
ανταγωνιστικότητας» και τις πολιτικές που διευρύνουν την ύφεση, την
ανεργία, την φτώχεια, την εξαθλίωση και τις κοινωνικές ανισότητες.
Απαιτούµε από την κυβέρνηση να αλλάξει ριζικά την εφαρµοζόµενη
πολιτική.



∆ιεκδικούµε την κατάργηση των αντεργατικών διατάξεων των Νόµων:

- για τις ειδικές επιχειρησιακές ΣΣΕ, τη ∆ιαιτησία, την άρση εγγυήσεων
για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης και τις αποζηµιώσεις απόλυσης
των νεοπροσλαµβανοµένων.
Απορρίπτουµε τις σαρωτικές αλλαγές στις ∆ΕΚΟ, που παραβιάζοντας
ευθέως τη συλλογική αυτονοµία και της ΣΣΕ γιατί επιβάλλουν νέες
δραστικές µειώσεις των αποδοχών των εργαζοµένων, µεθοδεύουν το
κλείσιµο ή την ιδιωτικοποίησή τους και ανοίγουν το δρόµο σε
απολύσεις προσωπικού.
∆ιαφωνούµε στην αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες
ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•
Σεβασµό και διασφάλιση της συλλογικής αυτονοµίας, του πλαισίου
συλλογικών διαπραγµατεύσεων και των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας
όπως προβλέπει ο Ν. 1876/1990.
•
Τήρηση της υποχρέωσης των εργοδοτικών οργανώσεων για κλαδικές
συλλογικές διαπραγµατεύσεις και κατάρτιση ΣΣΕ, χωρίς παρελκυστικές τακτικές µε
στόχο την ανατροπή των ΣΣΕ και τη γενίκευση της υπογραφής ειδικών
επιχειρησιακών ΣΣΕ, µε πρόσχηµα την κρίση.
•
Σταθερή και πλήρης εργασία µε δικαιώµατα για όλους.
•
Άµεσα µέτρα για την προστασία της απασχόλησης και των θέσεων
εργασίας.
•
Αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες που επωφελούνται από την
οικονοµική κρίση σε βάρος των εργαζοµένων και των δικαιωµάτων τους,
επιβάλλοντας εκ περιτροπής εργασία και κάθε µορφής ελαστική απασχόληση µε
στόχο την εργασία χωρίς δικαιώµατα.
•
Άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας µε ενεργητικές πολιτικές
µετάβασης σε θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας.
•
Άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και της
απασχόλησης µε κοινωνικούς στόχους και ρήτρες κοινωνικής προστασίας µε
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αναπτυξιακά, οικονοµικά µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κονδύλια που
πρέπει και µπορούν να προέλθουν από τις χρηµατιστηριακές κερδοσκοπικές
κινήσεις των κεφαλαίων και των αγορών.
•
Επιµήκυνση του χρόνου καταβολής του επιδόµατος ανεργίας και
διαµόρφωσή του στο 80% του κατώτατου µισθού. Επέκταση της
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλο το χρόνο της ανεργίας.
•
Επαναφορά των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων µας.
Κατοχύρωση και διεύρυνση του θεσµού των ΒΑΕ και των επικουρικών συντάξεων.
•
Μέτρα αντιµετώπισης της ακρίβειας και της δραµατικής µείωσης της
αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.
•
Άµεσα µέτρα προστασίας και ενίσχυσης του εισοδήµατος των
χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων.
•
Άµεση επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης και του 13ου και 14ου
µισθού στο ∆ηµόσιο.
•
Άµεση επιχορήγηση του Ταµείου Πρόνοιας προκειµένου να αποδοθούν όλα
τα εφάπαξ που εκκρεµούν.
•
Άµεσα µέτρα προστασίας για τη διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης χωρίς
µειώσεις.
•
Νέο ενιαίο µισθολόγιο για τους ∆ηµόσιους Υπαλλήλους που δεν θα
αξιοποιηθεί ως εργαλείο για τη διαιώνιση της λιτότητας και για νέες περικοπές στο
∆ηµόσιο, αλλά θα αναβαθµίζει µισθούς και συντάξεις σύµφωνα µε την πρόταση της
Α.∆.Ε.∆.Υ.
•
Προστασία των δηµόσιων επιχειρήσεων κοινωφελών αγαθών και
υπηρεσιών.
•
Αυστηρά και αποτελεσµατικά µέτρα πάταξης των µονοπωλιακών
συµπεριφορών και δράσεων, µείωση και όχι αύξηση των τιµολογίων των
υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ενέργεια, νερό, εισιτήρια, υπηρεσίες υγείας,
οικογενειακής στήριξης, παιδείας κλπ).
•
Ενίσχυση του ΣΕΠΕ για τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την αυστηρή
τιµωρία των αντεργατικών εργοδοτικών συµπεριφορών που καταπατούν
καθηµερινά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µε την απειλή απώλειας του
µισθού και της θέσης εργασίας τους.
•
∆ίκαιη και ανθρωποκεντρική µεταναστευτική πολιτική.
•
Μέτρα για την εξασφάλιση της δίκαιης, γρήγορης και αποτελεσµατικής
εξέτασης των αιτήσεων ασύλου.

Εκφράζουµε την αλληλεγγύη και τη συµπαράστασή µας στους µετανάστες
απεργούς πείνας. Απαιτούµε να δοθεί άµεση λύση στα προβλήµατά τους και
στα προβλήµατα των οικονοµικών µεταναστών.
Η Απεργιακή Συγκέντρωση ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

