
  

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 

  29 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 

 

Κυβέρνηση – Τρόικα δανειστών και Εργοδότες προωθούν και υλοποιούν το πιο σκληρό και άδικο 

πακέτο µέτρων, κατά των εργαζόµενων, των συνταξιούχων και των ανέργων ενώ οι έχοντες και κατέχοντες 

µένουν πάλι στο απυρόβλητο. Αυτοί που ευθύνονται και δηµιούργησαν τη κρίση όχι µόνο δεν θα πληρώσουν, 

αλλά θα κερδίσουν απ’ αυτή πολλά περισσότερα από πριν.  

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ο ακραίος Νεοφιλελευθερισµός των Ευρωπαίων ηγετών, προωθεί πολιτικές 

για να σαρώσει και να ακυρώσει, όσα µε αγώνες και θυσίες έχουν κατακτήσει τα τελευταία 100 χρόνια 

εργαζόµενοι και κοινωνίες, αδιαφορώντας παντελώς για τη φτώχεια και την εξαθλίωση των λαών.  

Η στείρα «δογµατική» και καταστροφική νέοσυντηρητικη Ευρωπαϊκή  πολιτική, της δραστικής 

µείωσης των ελλειµµάτων και της αφαίρεσης πόρων απ’ την πραγµατική οικονοµία έχει δραµατικές επιπτώσεις 

στα εισοδήµατα και στα δικαιώµατα εργαζοµένων και συνταξιούχων. 

Στοχοποιούνται και εκτελούνται τα Κοινωνικά δικαιώµατα και γίνονται θυσία στο βωµό µιας αβέβαιης 

σταθερότητας της οικονοµίας αλλά µιας βέβαιης ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ του κοινωνικού ιστού!  

Οι εργαζόµενοι απαιτούν και διεκδικούν, η Κυβέρνηση να πει ένα µεγάλο ΟΧΙ σ’ αυτές της 

απαράδεκτες εκβιαστικές απαιτήσεις των τοκογλύφων δανειστών της Τρόικας και να ακούσει τη φωνή της 

κοινωνίας. Τα ελλείµµατα, την κρίση και τα χρέη να τα πληρώσουν αυτοί που τα δηµιούργησαν, αυτοί που 

λεηλάτησαν τον δηµόσιο πλούτο, την περιουσία των Ασφαλιστικών Ταµείων και καταστρέψανε τη χώρα. 

Αρνούµαστε να πληρώσουν τα σπασµένα οι εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και οι απλοί πολίτες του 

µόχθου!      

Γι’ αυτό τα Συνδικάτα είναι στους δρόµους του αγώνα την Τρίτη 29 Ιουνίου. 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ & ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ: 

 

Α) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  

Οι Συντάξεις και η Κοινωνική ασφάλιση είναι οι Α∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΕΣ κατακτήσεις των εργαζοµένων. 

Αντιδρούµε και αντιπαλεύουµε τις Ασφαλιστικές  ανατροπές που επιφέρουν εξοντωτικές αυξήσεις ορίων 

ηλικίας, δραστικές περικοπές των συντάξεων και ουσιαστικά την ακύρωση του κοινωνικού χαρακτήρα της 

Ασφάλισης. Ιδιαίτερα στις γυναίκες και στους εργαζόµενους στα Β.Α.Ε. οι ανατροπές είναι εξοντωτικές και 

απαράδεκτες.   

Όσο µένει στο απυρόβλητο η ΤΕΡΑΣΤΙΑ εισφοροδιαφυγή, η µαύρη και ανασφάλιστη εργασία οι 

βεβαιωµένες και ανείσπρακτες οφειλές, οι χαριστικές διαγραφές και ρυθµίσεις χρεών µεγαλοεργολάβων, 

µεγαλοοφειλετών, ποδοσφαιρικών και µπασκετικών Ανώνυµων Εταιρειών κ.λπ., τόσο τα οικονοµικά ελλείµµατα 

και τα αδιέξοδα των Ασφ. Ταµείων θα διευρύνονται! Οι αντεργατικές και αντικοινωνικές περικοπές δεν λύνουν 

το πρόβληµα ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ! 

 

Είναι πλέον ολοφάνερο ότι το πρόβληµα του Ασφαλιστικού συστήµατος είναι πρόβληµα ΠΟΡΩΝ – 

ΕΣΟ∆ΩΝ και όχι πρόβληµα ΠΑΡΟΧΩΝ και ΥΨΗΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ. Είναι ένας µύθος που σκόπιµα καλλιεργείται για 

να δικαιολογηθούν οι περικοπές των ασφαλιστικών παροχών για να καταργηθούν τα κοινωνικά δικαιώµατα. Οι 



προτεινόµενες αλλαγές γίνονται ακόµα πιο προκλητικές γιατί αφήνουν άθικτες τις προνοµιούχες οµάδες των 3 

και 4 υψηλότατων συντάξεων.  

 

Γι’ αυτό απορρίπτουµε ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ τις προωθούµενες αλλαγές – ανατροπές – του 

ασφαλιστικού συστήµατος και απαιτούµε να ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ! 

 

Να µην κατεδαφιστεί η Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα µας. 

 

Β)  ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΟΜΕ∆ ( Οργανισµός Μεσολάβησης ∆ιαιτησίας ) 

 

Σε εποχή κρίσης, περιοριστικής οικονοµικής πολιτικής και ύφεσης, οι απολύσεις και η ανεργία 

αυξάνονται ανησυχητικά και τορπιλίζουν την κοινωνική συνοχή! Ιδίως στη Νέα Γενιά και στους µεγαλύτερους 

σε ηλικία, η κατάσταση γίνεται εφιαλτική! Με δεδοµένες τις ελεγκτικές ανεπάρκειες των επιθεωρήσεων 

εργασίας το «ατιµώρητο» ουσιαστικά των εργοδοτών αλλά και την έλλειψη κάθε «κοινωνικού δικτύου» 

προστασίας για τους ανέργους, οι συνθήκες εργασίας και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων συνθλίβονται 

κυριολεκτικά! Οι µεγαλοεργοδότες αποθρασύνονται καθηµερινά καταπατώντας βάναυσα  κάθε εργατικό 

δικαίωµα. Οι εργαζόµενοι τα ΧΑΝΟΥΝ όλα, οι Εργοδότες τα ΠΑΙΡΝΟΥΝ όλα.  

 

Εκφράζουµε τη ΡΙΖΙΚΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΑ µας στις προωθούµενες αλλαγές για τις εργασιακές σχέσεις. Αυτές 

οι αλλαγές αν εφαρµοστούν  θα οδηγήσουν σε εργασιακές σχέσεις χείριστης µορφής και θα µας γυρίσουν 

αιώνες πίσω γι’ αυτό κάτι τέτοιο δεν είµαστε διατεθειµένοι να το επιτρέψουµε! 

Εκφράζουµε τη ΡΙΖΙΚΗ ∆ΙΑΦΩΝΙΑ ΜΑΣ στις απολύσεις, δηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι θα 

αντιδράσουµε και θα πετύχουµε την απόκρουση τους. 

Ο ΟΜΕ∆ (Οργανισµός Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας) είναι ο ΑΚΡΟΓΩΝΙΑΙΟΣ ΛΙΘΟΣ στήριξης των 

συνδικαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων που εξασφαλίζει της ΣΣΕ και τα οικονοµικά δικαιώµατα των 

εργαζοµένων. Το τελευταίο καταφύγιο και η ασπίδα των συνδικάτων για να αποσπαστούν ελάχιστες οικονοµικές 

αυξήσεις των µελών µας µπροστά στην αδιαλλαξία  των εργοδοτών. Ο θεσµός του ΟΜΕ∆ έχει λειτουργήσει 

ΑΡΙΣΤΑ επί 20 χρόνια και έχει αναγνωρισθεί απ’ όλους ως ο πλέον πετυχηµένος Θεσµός, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ και 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ συµφιλίωσης και συµφωνίας προς όφελος και των δύο µερών. 

Κατά κοινή οµολογία δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος τροποποίησης ή αλλαγής  του ρόλου του 

ΟΜΕ∆ και πολύ περισσότερο βέβαια σκέψη ή πρόταση για κατάργηση. Γι’ αυτό καταγγέλλουµε την κυβέρνηση 

και τον Υπουργό Εργασίας που προωθούν την ακύρωση και ουσιαστικά την κατάργηση του ΟΜΕ∆! 

εκπληρώνοντας έτσι την απαίτηση του ΣΕΒ και των µεγαλοξενοδόχων! Ο κρυφός τους στόχος όµως παραµένει η 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των ΣΣΕ. Απαράδεκτη – ανεπίτρεπτη προσπάθεια που ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ και ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να γίνει πράξη. 

∆εν θα επιτρέψουµε την κατάργηση του βασικού και θεµελιώδους δικαιώµατος των εργαζοµένων και των 

συνδικάτων και δεν θα αφήσουµε εκτεθειµένο και εγκαταλεληµένο τον απλό εργαζόµενο στις διαθέσεις των 

εργοδοτών. Γιατί αυτό θέλουν οι εργοδότες να «διαπραγµατεύονται» και να θεσπίζουν ΑΤΟΜΙΚΕΣ «συµβάσεις» 

δηλαδή ατοµικούς µισθούς, χωρίς δικαιώµατα, χωρίς τα «ενοχλητικά» συνδικάτα και τη συλλογική έκφραση 

των εργαζοµένων! 

 

∆ηλώνουµε κατηγορηµατικά ότι αυτό δεν θα το επιτρέψουµε! Αυτό δεν θα ΠΕΡΑΣΕΙ, κανένας δεν έχει 

το πολιτικό και ηθικό δικαίωµα να καταργήσει την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της Ελληνικής Βουλής και τον Νόµο 

ίδρυσης του ΟΜΕ∆.  

 

Γ) Η ΕΓΣΣΕ σε στασιµότητα και αδιέξοδο  



Η στείρα άρνηση και η αδιαλλαξία των εργοδοτών και κυρίως του ΣΕΒ έχουν παγώσει τις συζητήσεις 

και τις διαδικασίες για τη νέα ΕΓΣΣΕ. 

Τα προβλήµατα της οικονοµίας και η αβάντα της Τρόικας των δανειστών, έχουν αποθρασύνει τους 

Βιοµήχανους οι οποίοι αρνούνται να αποδεχθούν οποιαδήποτε λελογισµένη και δίκαιη αύξηση αποδοχών των 

εργαζοµένων, ούτε καν των χαµηλόµισθων και των πλέον οικονοµικά αδυνάτων! Το πάγωµα των διαδικασιών 

της ΕΓΣΣΕ έχει ως συνέπεια να µένουν πίσω οι κλαδικές και επιχειρησιακές ΣΣΕ τη στιγµή µάλιστα που ο 

πληθωρισµός αυξάνεται και τρέχει µε ρυθµό 5% µειώνοντας δραµατικά την αγοραστική δύναµη των 

εργαζοµένων! 

Η δικαιολογία και η επίκληση του προβλήµατος ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής Οικονοµίας είναι 

αστείο και αστήρικτο επιχείρηµα το οποίο  καταρρίπτεται από την ίδια σκληρή πραγµατικότητα όχι µόνο δικών 

µας εκτιµήσεων και µελετών αλλά και διεθνών οργανισµών, που επιβεβαιώνουν ότι ελαχιστότατη επίπτωση έχει 

το εργατικό κόστος στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και υπηρεσιών στην Ελληνική Οικονοµία και δεν 

«φταίνε» οι µισθοί και οι συντάξεις γι’ αυτήν, αλλά κυρίως η δοµή και η οργάνωση των επιχειρήσεων. 

 

Άλλα είναι τα προβλήµατα και οι αιτίες έλλειψης ανταγωνιστικότητας, που δυστυχώς δεν 

αντιµετωπίζονται ενώ τις επιπτώσεις της, της πληρώνουν και πάλι οι εργαζόµενοι µε την µείωση της 

απασχόλησης και των θέσεων εργασίας!   

Με την απεργιακή µας κινητοποίηση απαντάµε στους εργοδότες ΤΕΡΜΑ τα τερτίπια οι καθυστερήσεις 

και οι ΑΡΝΗΣΕΙΣ! Ελάτε στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε τα Συνδικάτα, αλλιώς θα ‘µαστε κάθε µέρα 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ σας! 

Εδώ και τώρα να προχωρήσουν και να ολοκληρωθούν οι διαπραγµατεύσεις για υπογραφή 

ικανοποιητικής ΕΓΣΣΕ που θα αναγνωρίζει και θα σέβεται τα δικαιώµατα και τις απαιτήσεις των εργαζοµένων. 

Με Ενότητα και Αγώνα προωθούµε τα αιτήµατα µας δίπλα και ΜΑΖΙ µε την κοινωνία και ΟΧΙ ενάντια 

της! Αντίπαλος µας είναι τα προβλήµατα και οι Νεοφιλελεύθερες πολιτικές και όχι οι πολίτες και η κοινωνία που 

είναι σύµµαχοι και συµπάσχοντες µε µας. 

Η απεργία και τα αιτήµατα µας απευθύνονται προς την κυβέρνηση και τους εργοδότες απ’ τους 

οποίους ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να σεβαστούν και να ικανοποιήσουν τα Εργασιακά, Ασφαλιστικά και Οικονοµικά µας 

δικαιώµατα. 

 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ µπορούµε 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ είµαστε πιο ∆ΥΝΑΤΟΙ! 

 

Στέλνουµε απεργιακό µήνυµα σε Κυβέρνηση – Τρόικα και Εργοδότες ότι οι εργαζόµενοι και η κοινωνία 

αντιδρούν κινητοποιούνται – απεργούν και διεκδικούν: 

 

� Αυξήσεις και όχι µειώσεις 

� ∆ουλειές και όχι Ανεργία 

� Συντάξεις και όχι επιδόµατα «ελεηµοσύνης» 

� ∆ικαιώµατα και όχι µόνο Υποχρεώσεις 

� Κοινωνία των Πολιτών και όχι των κερδοσκόπων και των Αγορών 

� ∆ικαίωµα στην εργασία και όχι στις απολύσεις. 

 

Όλοι ΜΑΖΙ στην Απεργία και τα Συλλαλητήρια των Συνδικάτων! 

 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ! 


