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Η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης καλούν όλους τους εργαζόμενους, τους 
συνταξιούχους και τους ανέργους στo μεγάλο εργατικό και κοινωνικό συλλαλητήριο το  
ΣΑΒΒΑΤΟ 5 Σεπτέμβρη 2015 στις 18.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου, στη  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στην πορεία διαμαρτυρίας που θ’ ακολουθήσει.
Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι της χώρας, οι νέοι και οι νέες ύστερα από πέντε 
χρόνια μνημονιακών πολιτικών σκληρής λιτότητας, ωθήθηκαν να βρίσκονται με κομμένη 
την ανάσα και τα φτερά, να κοιτούν τη χώρα και την κοινωνία να εξαθλιώνονται. Μια χώρα 
που πρέπει να σταθεί στα πόδια της αλλά οφείλει να το κάνει με την κοινωνία ΟΡΘΙΑ.

Συναδέλφισσες-οι
Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακόμη ένα νέο σκληρό μνημόνιο, με επαχθείς όρους, με νό-
μους και  μέτρα που δίνουν ουσιαστικά τη χαριστική βολή στην κοινωνία και στην οικονομία, 
καταργώντας κάθε παροχή εργασιακής και κοινωνικής ασφάλειας. Είμαστε αντιμέτωποι με 
«προτάσεις» που μετουσιώνονται σε αποφάσεις, εντείνουν την ύφεση, αυξάνουν την ανεργία 
η οποία βρίσκεται ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, ρίχνοντας για μια ακόμη φορά στις πλάτες 
των μισθωτών και των συνταξιούχων δυσβάστακτα βάρη, την ώρα που η οικονομική και 
πολιτική ελίτ, η οποία έμαθε να στηρίζεται στην κατασπατάληση των δημοσίων πόρων παρα-
μένει για πολλοστή φορά αλώβητη και κερδισμένη.
Όλα αυτά που ζητούνται να εφαρμόσει η χώρα μας, εκτός του ότι καταστρέφουν την πραγ-
ματική της οικονομία, η οποία με τις τράπεζες κλειστές και με τον έλεγχο των κεφαλαίων 
έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα, ρίχνουν στον Καιάδα τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, που 
πίστεψε και απαίτησε μια διαφορετική οικονομική πολιτική.
Δυστυχώς οι κυβερνητικές δεσμεύσεις, για αλλαγή του μείγματος της οικονομικής πολιτι-
κής, για μέτρα δίκαια που θα επούλωναν τις πληγές των προηγούμενων μνημονίων,  έγιναν 
λόγια χωρίς αντίκρισμα και μάλιστα αντικαταστάθηκαν με μια νέα επώδυνη συμφωνία, μ’ ένα 
νέο επαχθέστερο μνημόνιο, το 3ο σε 5 χρόνια.
Η «ΗΓΕΜΟΝΙΑ» των αγορών και η δυσκαμψία των «ΕΤΑΙΡΩΝ» και δανειστών μας, οι ιδεολη-
ψίες και οι νεοφιλελεύθερες αντιλήψεις, επικράτησαν και επέβαλλαν ξανά τις τιμωρητικές και 
εξοντωτικές πρακτικές, απομακρύνοντας ολοένα και περισσότερο την έξοδο από την κρίση.
Για πολλοστή φορά ακούστηκε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και η ΣΩ-
ΤΗΡΙΑ της πατρίδας μας περνάει μέσα από την καταστροφική όπως αποδεικνύεται πολιτική 
των Μνημονίων.
Είναι πλέον προφανές ότι η καταστροφική πορεία της χώρας θα συνεχιστεί και το νέο μνη-
μόνιο θα παράξει περισσότερη φτώχεια, υψηλότερη ανεργία, μεγαλύτερη μετανάστευση των 
νέων της πατρίδας μας.
Άλλωστε τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΕ ΓΣΕΕ που καταγράφουν την πραγματικότητα είναι 
απογοητευτικά και η κατάσταση είναι δραματική.
Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε από 364 χιλιάδες το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε 1,342 εκατ. 
το πρώτο τρίμηνο του 2014. Το τέταρτο τρίμηνο του 2014, οι άνεργοι ανέρχονταν σε 1,246 
εκατ.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης αυξήθηκε σημαντικά από περίπου 6% επί του συ-
νόλου της απασχόλησης το 2009 κοντά στο 10% το 2014. Το ποσοστό της μη ηθελημένης 
μερικής απασχόλησης είναι εξαιρετικά υψηλό και πλησιάζει το 70% του συνόλου της μερικής 
απασχόλησης.
Το εργασιακό πλαίσιο άλλαξε δραματικά. Η αποκέντρωση του επιπέδου συλλογικής διαπραγ-
μάτευσης από τον κλάδο στην επιχείρηση, σε συνδυασμό με την αναστολή εφαρμογής της 
επέκτασης των κλαδικών και των ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, επέφερε σημαντικές μειώσεις 
στις αμοιβές των εργαζομένων. Οι νέες επιχειρησιακές ΣΣΕ προέβλεπαν στην πλειονότητά 
τους δραστική μείωση των αποδοχών της τάξης του 10-40% από τα επίπεδα που καθόριζαν 
οι κλαδικές, οι ομοιοεπαγγελματικές ή οι παλαιότερες επιχειρησιακές συμβάσεις. Επίσης, 
η μείωση της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού κατώτατου μισθού την περίοδο 2010-
2014 ήταν 24,9% και 34,5% για τους νέους κάτω των 25 ετών. 
Η 6η ΠΥΣ ουσιαστικά ανέτρεψε τη δυνατότητα ελεύθερων διαπραγματεύσεων, ενώ οδήγησε 
στη νομοθετική παρέμβαση για τη διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και τον απαράδεκτο 
διαχωρισμό νέων και μεγαλύτερων εργαζομένων.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών διατάξεων που 
οδήγησαν στο στραγγαλισμό των συλλογικών και εργατικών μας δικαιωμάτων και 
εγγυήσεων. 

  Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την ελεύθερη συνδικαλιστική 
δράση και την απαγόρευση του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.   Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του 
κατώτατου μισθού και ημερομισθίου, ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις.

  Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της καθολικότητας ισχύος 
του συνόλου των όρων (μισθολογικών και λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας και άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του 
συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων και 
τη μετενέργεια του συνόλου των όρων τους. 

«Οι ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΜΑΣ»
Τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέες και οι νέοι της χώρας, έχουμε μόνο μια 

επιλογή. Να συνεχίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δίνουμε μάχη για την ανατροπή των Μνημονίων, για 

την επαναφορά των δημοκρατικών εργασιακών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων, που βιαίως 

μας αφαίρεσαν στο όνομα του δήθεν ανταγωνισμού και του φθηνού εργατικού κόστους. Σε 

αυτές τις δύσκολες συνθήκες δίνουμε αγωνιστικό και δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο της 

Θεσσαλονίκης.



  Επείγοντα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις και προώθηση των 
θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας.  Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων ομάδων (νέων, 
γυναικών, εργαζομένων πλησίον της σύνταξης).  Άμεση επίλυση του προβλήματος του Ασφαλιστικού συστήματος, με εφαρμογή πολιτικών 
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ώστε να αντιστραφεί ο λόγος ενεργών και ανέργων πολιτών. 
Το πρόβλημα του ασφαλιστικού δεν λύνεται με την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
αλλά με εισροή νέων πόρων!!! Πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, της εισφοροκλοπής 
και της εισφοροδιαφυγής που μαζί με την κακή διαχείριση των αποθεματικών των ταμείων όχι 
μόνον εντείνουν το πρόβλημα του ασφαλιστικού, αλλά το καθιστούν μη βιώσιμο το ασφαλιστικό.

  Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των ιδιωτικοποιήσεων – 
εκποιήσεων –τεμαχισμού των Δημόσιων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας και των επιχειρήσεων 
στρατηγικής σημασίας.

  Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων κοινωνικής 
ωφέλειας και των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.  Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιμών κι όχι μείωση των μισθών και των συντάξεων.

Συναδέλφισσες-οι
Οι αγώνες του εργατικού κινήματος είναι συνυφασμένοι με το δημόσιο γενικό συμφέρον και το καλό της 
εργατικής δύναμης της χώρας.
Έχουμε δώσει αγώνες από το 2010 και συνεχίζουμε να τους δίνουμε σε όλα τα μέτωπα, τονίζοντας ότι η 
κρίση στην Ελλάδα έχει εθνικές, ευρωπαϊκές και διεθνείς προεκτάσεις, ενώ παράλληλα οδηγήσαμε με τις 
παρεμβάσεις μας στην εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή υποχρέωση λογοδοσίας.
Η ΓΣΕΕ και το εργατικό κίνημα της χώρας δεν θα γίνουν βορά στα χέρια κανενός. Ο δρόμος του αγώνα 
είναι πλέον μονόδρομος.

Δίνουμε δυναμικό αγωνιστικό «παρών» γιατί:

«Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΜΕΣΟ» 
ΒΑΖΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  

ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΦΤΩΧΕΙΑΣ

Σάββατο 
Σεπτέμβρη5 2015

ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 18.00


