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Αθήνα, Μάιος  2010 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

 
 
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 

Η χώρα μας βρίσκεται στην πιο δύσκολη καμπή της μεταπολεμικής της ιστορίας.  
 
Το μεγάλο δημοσιονομικό και οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας μας που 

δημιουργήθηκε από τις Νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ασκήθηκαν, το εκμεταλλεύονται 
οι κερδοσκόποι των αγορών, οι δανειστές μας, και τώρα πια όχι απλά πιέζουν αλλά 
εκβιάζουν χωρίς να δέχονται καμία διαπραγμάτευση για την επιβολή νέου βάρβαρου 
και άδικου πακέτου μέτρων. Μέτρα αντιαναπτυξιακά που θα βυθίσουν την χώρα στην 
ύφεση. Δυστυχώς, η Κυβέρνηση όπως φάνηκε στην ενημέρωση των Κοινωνικών 
εταίρων είναι διατεθειμένη να εφαρμόσει άμεσα τα μέτρα αυτά, ασχέτως αν κύριος 
στόχος τους είναι η κοινωνία. Θα επιβάλλουν:  

 
- Κατάργηση του 13ου και 14ου μισθού και της σύνταξης στο Δημόσιο. 
 
- Ενσωμάτωση του 13ου και 14ου μισθού ως επίδομα παραγωγικότητας στον 

Ιδιωτικό τομέα και κατάργηση της σύνταξης πλην οριακών περιπτώσεων. 
- Πάγωμα αυξήσεων. 
 
- Αύξηση του ποσοστού απολύσεων για εταιρείες άνω των 200 ατόμων από 2% 

σε 4%. 
 

- Κατάργηση της υποχρεωτικής Διαιτησίας. 
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- Επανεξετάζεται η αποζημίωση απόλυσης. 
 

- Εισφορά 5% - 10% στις συντάξεις πάνω από 1400 €. 
 

- Αύξηση του ΦΠΑ στο 23% και των ειδικών φόρων κατανάλωσης. 

 

Οι «καρχαρίες» της Τρόϊκας μετά το αίμα που δοκίμασαν με το 
πρώτο πακέτο μέτρων, σήμερα ζητάνε σάρκα και οστά.  

 
Τα μέτρα που επιβάλουν και οι πολιτικές που εφαρμόζουν είναι 

ΜΟΝΟΜΕΡΕΙΣ & ΑΔΙΚΕΣ. Εμείς οι εργαζόμενοι ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ 

αυτές τις ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ.  

 

Συμμετέχουμε μαζικά στην ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ την Τετάρτη 5 του Μάη, 

και απαιτούμε: 
 

- Να αποκρουσθούν οι αντεργατικές πολιτικές γιατί 
διευρύνουν την ύφεση, την ανεργία, την φτώχεια και τις 
κοινωνικές ανισότητες. 

 

- Την κρίση να πληρώσουν αυτοί που την δημιούργησαν, 
οι έχοντες και κατέχοντες. 

 

   
 

Ο Λ Ο Ι  Σ Τ Η Ν  2 4 ω ρ η  

ΓΕΝΙ ΚΗ ΑΠΕΡΓ Ι Α  
 

 

την Τετάρτη 5 Μαΐου στις 11:00 στο Πεδίο Άρεως 
 

Προσυγκέντρωση στα γραφεία της Ομοσπονδίας στις 9:00 π.μ.  
 

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

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 
  

Δημούδης Βαγγέλης Μπάκας Γιώργος 



 


