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Γ.Σ.Ε.Ε - Α∆Ε∆Υ 

Αθήνα 24-2-2010 

ΨΗΦΙΣΜΑ – ∆ΙΑΒΗΜΑ 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΗΣ  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΣΕΕ – Α∆Ε∆Υ 

 

Εµείς οι απεργοί που συγκεντρωθήκαµε σήµερα Τετάρτη 24/2/2010 στο Πεδίον 

Άρεως  και αφού ακούσαµε τους οµιλητές, εγκρίναµε το παρακάτω ψήφισµα: 
 

∆ιαπιστώνουµε ότι: 
 

Με αφορµή τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας προωθούνται µέτρα που 
φορτώνουν τα βάρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζοµένων και της κοινωνίας, αφήνοντας στο 
απυρόβλητο αυτούς που πραγµατικά φταίνε για την κρίση τις τράπεζες και τους οικονοµικά 
ισχυρούς που αξιοποιούν την κρίση για να διατηρήσουν και να αυξήσουν τα υπερκέρδη και τα 
προνόµια τους. 

Τα µέτρα που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης είναι άδικα 
και αντικοινωνικά και παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχουν στο εισόδηµά µας στα 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατά µας δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε διέξοδο από την 
κρίση. 

Το σταθεροποιητικό πρόγραµµα της Κυβέρνησης περιλαµβάνει πρόσθετα φορολογικά 
βάρη για τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων 
στο ∆ηµόσιο, ανατροπή του ασφαλιστικού συστήµατος και αύξηση των ορίων ηλικίας, πάγωµα 
των προσλήψεων στο ∆ηµόσιο, ελαστικές σχέσεις εργασίας και ιδιωτικοποιήσεις της κρατικής 
περιουσίας. 

Ταυτόχρονα σχεδιάζονται νέα επώδυνα µέτρα που απειλούν ιστορικές κατακτήσεις των 
εργαζοµένων όπως η κατάργηση του 14ου µισθού, η απελευθέρωση των απολύσεων, η 
κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, η αύξηση της έµµεσης φορολογίας µε 
αύξηση του ΦΠΑ. 

Οι εργαζόµενοι, οι άνεργοι και οι συνταξιούχοι δεν αντέχουν άλλο. 

∆εν ευθυνόµαστε εµείς για την κρίση. Την ευθύνη έχουν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές. 

 
Εκφράζουµε την έντονη διαµαρτυρία µας γιατί:  
 

� Τα «θέλω» και οι απαιτήσεις των Αγορών δεν µπορεί να γίνονται κυβερνητική πολιτική 

δεν τ’ αντέχει η κοινωνία, δεν είναι λύση για την πραγµατική οικονοµία! 

 

�  Η Ευρ. Ένωση δεν µπορεί να είναι η Ένωση Τραπεζιτών, η φωνή των χρηµατιστών και 

ο «τροχονόµος» των αγορών! Οφείλει να είναι Ένωση Πολιτών, αλληλεγγύης, συνοχής 

και θωράκισης των χωρών, απ’ τα κερδοσκοπικά τρωκτικά! 

 

� Την ΚΡΙΣΗ να πληρώσουν οι «ΚΡΟΙΣΟΙ» που δηµιούργησαν το πρόβληµα και τώρα µας 

οδηγούν στην Ύφεση, την Ανεργία και την κατεδάφιση του Κοινωνικού Κράτους! 

 

� Η ανάπτυξη, η διεύρυνση της απασχόλησης, η µείωση της Ανεργίας, είναι η ΜΟΝΗ και 

ΙΣΧΥΡΗ προϋπόθεση εξόδου από την κρίση, την ανέχεια και την περαιτέρω 

υποβάθµιση της χώρας µας! 
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� Ο εποπτικός και ρυθµιστικός ρόλος του Κράτους είναι σήµερα όσο ποτέ άλλοτε 

αναγκαίος και απαραίτητος για την επιβολή κανόνων και µέτρων κοινωνικής πολιτικής. 

 

� Όλοι µαζί µπορούµε να υπερασπιστούµε τα δικαιώµατα µας και να ακυρώσουµε τις 

Νεοφιλελεύθερες συνταγές, τις άδικες και αδιέξοδες πολιτικές! 

 

� Τα «θέλω» και οι ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών είναι πιο ισχυρές από αυτές 

των κερδοσκόπων και των Τραπεζιτών. 

 

� Απαιτούµε: µέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης, πάταξη της παραοικονοµίας, της 

φοροκλοπής, της εισφοροδιαφυγής.  

 

� ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΒΑΡΗ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ! 

 

� ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ! 

 

 

∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 

 
� Να αποκρουσθούν οι Νεοφιλελεύθερες πολιτικές γιατί διευρύνουν την ύφεση, την 

ανεργία, την φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες. 

 

� Να εφαρµοσθεί ένα διαφορετικό µίγµα οικονοµικής πολιτικής το οποίο θα ενισχύει τα 

εισοδήµατα και την πραγµατική οικονοµία, την ανάπτυξη και την δηµιουργία νέων 

θέσεων εργασίας, την δίκαιη αναδιανοµή των φορολογικών βαρών, µια πολιτική που 

θα σέβεται τα οικονοµικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων 

και θα αντιµετωπίζει την κρίση µε όρους κοινωνίας.  

 

� Να παγώσουν οι ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, να µειωθεί η ΑΝΕΡΓΙΑ να αυξηθεί η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 

 

� Ουσιαστικές αυξήσεις µισθών, ηµεροµισθίων, ιδιαίτερα των χαµηλόµισθων, µε 

υπογραφή µιας ικανοποιητικής ΕΓΣΣΕ. 

 

� Νέο µισθολόγιο στο ∆ηµόσιο µε ενσωµάτωση των επιδοµάτων.  
 

� Να απορριφθούν οι συνταγές της λιτότητας, της περικοπής, των εργασιακών, 

οικονοµικών και ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων, να βελτιωθεί το βιοτικό και 

κοινωνικό επίπεδο των εργαζοµένων, να προωθηθεί η αναγκαία σύγκλιση µισθών µε 

αυτή της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. 

 

� Να καταργηθούν οι επισφαλείς σχέσεις εργασίας και οι εργολαβίες, ώστε να τεθεί 

ΤΕΛΟΣ στον εργασιακό µεσαίωνα στη βάρβαρη εκµετάλλευση των εργαζοµένων. 

 

� Σταθερή δουλειά, µε πλήρες ωράριο, αµοιβή και ασφάλιση για ΟΛΟΥΣ για να 

εξασφαλισθεί ένα δίκαιο και αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης αλλά και για να 

ΕΝΙΣΧΥΘΟΥΝ τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 

 

� Να πληρώσουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι έχοντες και κατέχοντες, οι φοροφυγάδες, οι 

φοροκλέπτες, οι «αεριτζήδες», οι εξωχώριες εταιρείες (off-shore)! 

 

� Να µην αυξηθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, να µην µειωθούν οι συντάξεις 

γιατί δεν δίνουν ΚΑΜΙΑ ΛΥΣΗ στη βιωσιµότητα και την αποτελεσµατικότητα του 

Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης.  
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� Να θεσπιστούν νέοι πόροι ενίσχυσης και χρηµατοδότησης του ασφαλιστικού 

συστήµατος σύµφωνα µε τις προτάσεις της ΓΣΕΕ - Α∆Ε∆Υ, να εισπραχθούν τα 

βεβαιωµένα και καταλογισθέντα έσοδα των Ασφαλιστικών Ταµείων. 

 

� Άµεση κρατική επιχορήγηση του Ταµείου Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

 

� Κατοχύρωση του δηµόσιου κοινωνικού χαρακτήρα της ασφάλισης  – Μη εφαρµογή 

της απόφασης του ∆ΕΚ για την εξίσωση των ορίων ηλικίας ανδρών – γυναικών. 

 

� Κατάργηση των αντιασφαλιστικών νόµων. 

 

� ∆ίκαιο φορολογικό σύστηµα – κοινωνική δικαιοσύνη. 

 

� Κατάργηση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, ενιαία, µόνιµη εργασία στο 

∆ηµόσιο, κάλυψη των πάγιων και διαρκών αναγκών. 

 

� Nα αποτραπούν οι απολύσεις, να προστατευτούν οι άνεργοι. 
 

� Να τονωθεί η ανάπτυξη, να ενισχυθεί η απασχόληση. 
 

� Να ενισχύσουµε τα εργασιακά, οικονοµικά, κοινωνικά και ασφαλιστικά  µας 
δικαιώµατα. 

 
� Να αποκτήσει παρεµβατικό, ρυθµιστικό και ουσιαστικό ρόλο το κράτος και η 

Κυβέρνηση στο τραπεζικό - χρηµατοοικονοµικό σύστηµα και τον έλεγχο στις 
στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις του δηµοσίου. 

 
� Να επιβάλουµε την δίκαιη διανοµή και αναδιανοµή των Φορολογικών βαρών υπέρ 

των ασθενέστερων και οικονοµικά αδύνατων. 
 

� Το πρόγραµµα «Σταθερότητας και Ανάπτυξης» είναι αναγκαίο να  µετατραπεί σε 

πρόγραµµα ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ! 

 

∆ηλώνουµε αποφασισµένοι να αγωνιστούµε για: 
 

� Να µην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόµενοι. 
 
� Την κρίση να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες. 

 
�  

Αξιώνουµε από την Κυβέρνηση 

Να µην υποχωρήσει πάλι στις εκβιαστικές Νεοφιλελεύθερες συνταγές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, οι οποίες έχουν βάλει στο στόχαστρο τους τα κοινωνικά θεµέλια των εργαζόµενων 
στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και να ακολουθήσει έναν άλλο δρόµο διεξόδου από την κρίση µε 
βασικό κριτήριο τις ανάγκες των εργαζοµένων και της κοινωνίας.  

 

Οι Άνθρωποι και οι Ανάγκες τους πάνω από τις Αγορές 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

Η Απεργιακή Συγκέντρωση 

Γ.Σ.Ε.Ε  - Α∆Ε∆Υ 
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