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Αθήνα, Φεβρουάριος 2010 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
 
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Είναι σε όλους μας γνωστό ότι η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με πληθώρα 
προβλημάτων. Προβλήματα δημοσιονομικά, παραγωγικά, κοινωνικά, αναπτυξιακά. 
Προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τις ασκούμενες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που 
κατέστησαν την χώρα μας κυριολεκτικά ανοχύρωτη μπροστά στην επερχόμενη διεθνή 
οικονομική κρίση, πολιτικές που καταδικάστηκαν στην συνείδηση του Ελληνικού Λαού. 

 

Με το δημοσιονομικό έλλειμμα στο 12,7% και την διεθνή αξιοπιστία της χώρας 
μας καταρρακωμένη από τα στατιστικά στοιχεία που δίνονταν στην Ε.Ε., οι διεθνείς 
κερδοσκόποι κάνουν «πάρτυ» εις βάρος της χώρας μας. Ο κόσμος της μισθωτής 
εργασίας βρίσκεται στο στόχαστρό τους καθώς εισηγούνται την ίδια νεοφιλελεύθερη 
συνταγή, αυτή που οδήγησε στην διεθνή κρίση, της μείωσης των μισθών και των 
συντάξεων, της περεταίρω ελαστικοποίησης των εργασιακών σχέσεων και γενικά την 
δυσμενοποίηση των ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων.  

 

Το συνδικαλιστικό κίνημα με μπροστάρη την ΓΣΕΕ έχει ήδη επισημάνει ότι με 
σκληρή λιτότητα και πρόσθετη φορολογία μαζεύεις τα δημόσια οικονομικά αλλά σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης, αυξάνεις τον πληθωρισμό και την ανεργία και οδηγείσαι 
σε βαθύτερη ύφεση. Η ΓΣΕΕ έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις της για την 
μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος βασιζόμενη στο πάγιο αίτημα του ΣΚ για 
ενιαία τιμαριθμοποιημένη προοδευτική φορολογική κλίμακα, για την ρύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων, για ένα ασφαλιστικό όχι μόνο βιώσιμο αλλά και κοινωνικά 
αποτελεσματικό, για την έξοδο από την δημοσιονομική κρίση και την οικονομία. 
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Η Κυβέρνηση μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού υπέκυψε στις πιέσεις της 

Ε.Ε. και των αγορών. Στο όνομα της μείωσης του ελλείμματος και της σταθερότητας, 
προχωρά σε πάγωμα μισθών και μείωση επιδομάτων στο Δημόσιο, περιορίζοντας την 
ρευστότητα της αγοράς, εξαγγέλλοντας ταυτόχρονα αύξηση του μέσου όρου ηλικίας 

συνταξιοδότησης.  
 

Οι εργαζόμενοι δηλώνουμε ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ αυτές τις 

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ. Συμμετέχουμε μαζικά στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 24 του 
Φλεβάρη, και απαιτούμε: 

 

- Όχι στην υιοθέτηση των απαιτήσεων των «αγορών» 
 

- Όχι στην αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης 
 

- Ναι στις Ελεύθερες Συλλογικές Διαπραγματεύσεις 
 

- Ναι σε ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα που θα 
διευρύνει την φορολογική βάση πέραν των μισθωτών 
που αποτελούν μονίμως τα φορολογικά υποζύγια. 

 

- Ναι στην ανάπτυξη με δημοσιονομική προοπτική και 
κοινωνική συνοχή 

 

 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Όλοι μαζί οι εργαζόμενοι της χώρας, ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ με κεντρικό σύνθημα:  
 
 

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ  
ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ  

 

 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η Ν  2 4 ω ρ η  

ΓΕΝΙ ΚΗ ΑΠΕΡΓ Ι Α  
 
 

την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου στις 11:00 στο Πεδίο Άρεως 
 

Προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 9:30 π.μ.  
 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Μπάκας Γιώργος 
 


