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ΓΣΕΕ
Η ΓΣΕΕ απευθύνει αγωνιστικό και απεργιακό κάλεσμα ενότητας και αγώνα προς όλους 

τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους, ώστε να αντιπαλέψουμε όλοι μαζί τις 
αντεργατικές και αντικοινωνικές μνημονιακές πολιτικές της λιτότητας και της εξαθλίωσης, οι 
οποίες αποτυπώνονται για ακόμη μια φορά μέσω και του νέου προϋπολογισμού που καταθέτει 
η κυβέρνηση προς ψήφιση στη βουλή.

 Ένας ακόμη αντεργατικός - αντιλαϊκός προϋπολογισμός λιτότητας και φοροεπιδρομών που 
οξύνει τα ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συνήθη και μόνιμα υποζύγια, οι μισθωτοί 
και οι συνταξιούχοι.

Αντιστεκόμαστε, αντιδρούμε και απεργούμε στις 27 Νοέμβρη κατά των κυβερνητικών μέτρων 
και πολιτικών, που συντηρούν τον εργασιακό μεσαίωνα με την ανεργία να παραμένει σε εφιαλτικά 
επίπεδα, το κοινωνικό κράτος να μετατρέπεται σε φιλανθρωπικό, με τον κόσμο της μισθωτής 
εργασίας να συνεχίζει να σηκώνει στις πλάτες του για πολλοστή φορά τα βάρη της κρίσης και των 
ελλειμμάτων για τα οποία δεν ευθύνεται. 

Η κυβέρνηση συνεχίζει την ίδια βάρβαρη αδιέξοδη και αντεργατική πολιτική καταργώντας εκτός 
από εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, δημοκρατικούς θεσμούς και διαδικασίες. 

Βάζει στο στόχαστρο το συνδικαλιστικό νόμο, το δημοκρατικότερο νόμο της Ευρώπης, με στόχο 
την κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών, τη χειραγώγηση των συνδικάτων και την κάμψη 
της αντίστασης και της αντίδρασης των εργαζομένων. 

Παραδίδει έναντι πινακίου φακής στους ιδιώτες, Δημόσιες υπηρεσίες και κοινωνικά αγαθά (Ρεύμα, 
Νερό, Λιμάνια, Υγεία, Παιδεία, Δίκτυα Μεταφορών και Υποδομές).

Επιχειρεί να ισοπεδώσει κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και κοινωνικής ασφάλειας. 
Ισοπεδώνει πλήρως ακόμα και τα ελάχιστα βασικά και θεμελιώδη δικαιώματα του κόσμου της 
μισθωτής εργασίας.

Με επικοινωνιακά τεχνάσματα όμως και με τις ίδιες αδιέξοδες πολιτικές, η πραγματικότητα που 
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και ο ελληνικός λαός δεν αλλάζει. Σχεδόν κάθε ελληνική οικογένεια 
βιώνει την ανεργία, τη φτωχοποίηση, τη λιτότητα, τον εκφοβισμό, τις απολύσεις. 

Τα στατιστικά στοιχεία αποκαλύπτουν τις καταστροφικές συνέπειες  
της ασκούμενης πολιτικής.

3 1 στις 4 θέσεις εργασίας που υπήρχαν πριν την κρίση, έχουν χαθεί.

3  Το ποσοστό ανεργίας είναι στο 27% όταν στο τέλος του 2008 ήταν 7,2%

3 Πάνω από το 70% των ανέργων είναι χωρίς δουλειά περισσότερο από έναν χρόνο.

3 Ο αριθμός των Ελλήνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 30% την περίοδο 2010-12.

3  Είμαστε πρώτοι στην Ε.Ε σε φτώχεια και υστέρηση βασικών αγαθών.



ΓΣΕΕ Διεκδικούμε και απαιτούμε:
Την αποκατάσταση του εισοδήματος μισθωτών και συνταξιούχων, τόσο διαμέσου των συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, όσο και διαμέσου του Κρατικού Προϋπολογισμού, αντικρούοντας την συνεχιζόμενη 
φοροδοτική εξουθένωση της μισθωτής εργασίας.

Δεν αποδεχόμαστε  
να κτίζουν δημοσιονομικά πλεονάσματα πάνω σε κοινωνικά συντρίμια. 

3  Να σταματήσει επιτέλους η δογματική εμμονή κυβέρνησης και δανειστών στην 
αδιέξοδη πολιτική, η οποία επιτείνει την κρίση και τις συνέπειες της χωρίς να δίνει λύση. 

3  Να σταματήσει κάθε σκέψη για νέα μέτρα, νέες περικοπές στις συντάξεις και στα 
εφάπαξ.

3  Να σταματήσει κάθε σκέψη για διαθεσιμότητες, απολύσεις, λουκέτα και 
ιδιωτικοποιήσεις σε οργανισμούς στρατηγικής σημασίας. 

3  Να σταματήσει η αποψίλωση των δημοσίων υπηρεσιών από εργατικό δυναμικό 
(διαθεσιμότητα – κινητικότητα – απολύσεις).

3   Να αποκατασταθεί άμεσα και συνολικά το πλαίσιο των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.

3  Να επανέλθει ολικά ο θεσμός του Ο.ΜΕ.Δ.

3   Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των ανέργων και των οικογενειών που δεν 
έχουν καθόλου εισοδήματα.

 3 Να υπάρξει μέριμνα και προστασία των απλήρωτων εργαζομένων.

 3  Να ενισχυθεί η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από το κράτος και 
να σταματήσει κάθε άλλη παρέμβαση. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, άνεργοι, συνταξιούχοι 

Η κυβέρνηση δυστυχώς συνεχίζει την ίδια αδιέξοδη τακτική με την ίδια αδιέξοδη πολιτική.
Συνεχίζει να υπονομεύει την κοινωνική συνοχή, να επιβάλλει μέτρα που οδηγούν στην εισοδηματική 

καθίζηση του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας, καθιστώντας ουσιαστικά αδύνατη την έξοδο 
από την κρίση.

Η ΓΣΕΕ όσο συνεχίζονται αυτές οι καταστροφικές πολιτικές θα συνεχίζει τον αγώνα για να μπει 
οριστικό τέλος στις δραματικές επιπτώσεις που έχουν για την κοινωνία και την οικονομία.
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