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ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΑΣ,  
ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!  

 
Εργαζόμενοι – Εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα, 

 
Η βάρβαρη επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και τα 

λαϊκά στρώματα εντείνεται.  
Το Μνημόνιο που συνυπέγραψε η Κυβέρνηση με την Τρόικα (ΔΝΤ, Ε.Ε. και ΕΚΤ) 

γίνεται θηλειά στο λαιμό των εργαζομένων και της κοινωνίας. Ο μηχανισμός στήριξης 
που μας επέβαλλαν δεν έχει καμία σχέση με τη διάσωση της οικονομίας, αλλά με τη 
διασφάλιση των δανειστών της χώρας μας και τη διάσωση του τραπεζικού – 
χρηματιστικού κεφαλαίου και των κερδοσκόπων. Αυτών δηλαδή που μας οδήγησαν ως 
εδώ, μαζί με τις εγκληματικές πολιτικές των διαδοχικών κυβερνήσεων. 

Σήμερα, όλο αυτό το σκηνικό του ΔΝΤ και της Ε.Ε. γίνεται το εργαλείο για την 
ανατροπή και την κατεδάφιση όλων των μισθολογικών, εργασιακών και ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων που κατέκτησαν με αιματηρούς αγώνες οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα 
τον τελευταίο αιώνα. 

Η Κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες. Υπό την κηδεμονία της Τρόικα, χωρίς να 
διασφαλίζει έστω και την παραμικρή ελπιδοφόρα διέξοδο από τη σημερινή κρίση, ζητά 
από τους εργαζόμενους και την κοινωνία να πληρώσουν για τα πάντα. Κυριολεκτικά 
πετά στο καλάθι των αχρήστων κατακτήσεις και δικαιώματα χρόνων. 

Σήμερα μετά τις περικοπές των αποδοχών στο δημόσιο τομέα και σε όλες τις 
συντάξεις, τη φορολογική επιδρομή στα εισοδήματα των εργαζομένων και την επιβολή 
υπέρογκων έμμεσων φόρων (ΦΠΑ, καύσιμα), ετοιμάζεται για μια νέα πιο σφοδρή 
επίθεση ενάντια και στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. 

Η Κυβέρνηση προχωρά στην άμεση εφαρμογή του Μνημονίου και στον ιδιωτικό 
τομέα! Η φτώχεια, η εξαθλίωση, η εργασιακή ζούγκλα δυναμώνουν και επεκτείνονται. Το 
δημόσιο ασφαλιστικό μας σύστημα καταργείται. Οι συντάξεις μετατρέπονται σε 
επιδόματα φτώχειας. 

 
Στις  εργασιακές σχέσεις:  

 Με αντισυνταγματικό – αντιδημοκρατικό τρόπο παγώνουν οι μισθοί μας για 3 
χρόνια. 

 Ανατρέπεται ο κατώτατος μισθός των 740 € της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας και ορίζονται τα 595 €! ως εισαγωγικός μισθός για τους νέους και 
τις νέες.  

 Διαλύουν όλο το σύστημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ), 



αποσυνδέοντας τις συμβάσεις μεταξύ τους και καταργώντας την ιεραρχία τους ως προς 
την ευνοϊκότητα: ΕΓΣΣΕ → κλαδικές συμβάσεις → επιχειρησιακές ΣΣΕ. 

 Καταργούν το δικαίωμα προσφυγής των συνδικάτων στη Διαιτησία (ΟΜΕΔ), που 
ήταν το τελευταίο καταφύγιο για να υπάρχουν συμβάσεις και αυξήσεις για τους 
εργαζόμενους. 

 Αυξάνουν τα όρια των απολύσεων, μειώνουν δραστικά τις αποζημιώσεις των 
υπαλλήλων, οι οποίες θα χορηγούνται πλέον σε 6 δόσεις! 

 
Στο Ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό: 

 Καταργούν όλο το δημόσιο – καθολικό – αλληλέγγυο Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. 

 Μειώνουν εξωφρενικά τις συντάξεις μέσα: α) από τη μείωση του ποσοστού 
αναπλήρωσης από 70% σε 50%, β) από τον υπολογισμό της σύνταξης με βάση τις 
αποδοχές όλου του εργασιακού βίου, γ) από την απαράδεκτη επιβολή ενός νέου 
ΛΑΦΚΑ. 

 Καταργούν τα 35 έτη εργασίας για πλήρη σύνταξη και θεσμοθετούν τα 40 έτη. 
΄Ετσι, ρίχνουν ουσιαστικά στον Καιάδα όλους όσους μένουν άνεργοι για μεγάλο 
διάστημα, καθώς και τους νέους και νέες που μπαίνουν αργά στην αγορά εργασίας. 

 Μειώνουν κατά 6% τις συντάξεις για κάθε έτος εργασίας κάτω των 40 και 
ουσιαστικά εκβιάζουν τους εργαζόμενους να δουλεύουν και μετά τα 65. 

 Πετσοκόβουν όλες τις επικουρικές συντάξεις και έχουν σα στόχο την κατάργησή 
τους.  

 Καταργούνται ουσιαστικά τα Βαρέα, με αποχαρακτηρισμό πολλών 
επαγγελμάτων. 

 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,  
 
Η οργή μας είναι μεγάλη. Αυτή η οργή πρέπει να γίνει συλλογική και μαζική φωνή 

διαμαρτυρίας και ανατροπής όλων των αντεργατικών μέτρων, που επιβάλλει το 
Μνημόνιο και ο νεοφιλελεύθερος μηχανισμός της Τρόικα. 

 
Πρέπει να βγούμε στους δρόμους. Να ξεσηκωθούμε.  
Να απαντήσουμε με έναν μεγάλο, ενωτικό, μαζικό αγώνα! 
Να υπερασπίσουμε τις κατακτήσεις ενός αιώνα. 
 
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 
ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5 ΙΟΥΝΗ 2010 – ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΤΖΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! 
 

Για την ΟΙΥΕ 
 


