48ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Τετάρτη 19 και Πέµπτη 20 Οκτωβρίου

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η Κυβέρνηση, προσφέροντας «γη και ύδωρ» στους τραπεζίτες, στο παρασιτικό κεφάλαιο, στους
δανειστές και στους κερδοσκόπους και µε πρόσχηµα τη σωτηρία της χώρας, σαρώνει ό,τι απέµεινε από
τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις των εργαζοµένων και της κοινωνίας, που αποκτήθηκαν µε αγώνες και
θυσίες ολόκληρο τον προηγούµενο αιώνα.
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική που ασκεί, οδηγεί µε βεβαιότητα στη φτώχεια και την εξαθλίωση
ολόκληρη την Κοινωνία: Τους εργαζόµενους, τους ανέργους, τους νέους, τους συνταξιούχους, τα
µεσαία και τα αδύναµα λαϊκά στρώµατα.
Κάθε µέρα που περνά, αποδεικνύεται η αποτυχία της πολιτικής επιλογής του «µνηµονίου». Η ύφεση
βαθαίνει περισσότερο, η ανεργία εκτινάσσεται σε ανατριχιαστικά ύψη, η οικονοµία καταρρέει, το βιοτικό
επίπεδο της λαού µας επιστρέφει δεκαετίες πίσω. Οι εργαζόµενοι και η Κοινωνία οδηγούνται σε απόγνωση, η Οικονοµία σε κατάρρευση και η χώρα σε νέα µεγαλύτερα αδιέξοδα.
Η Κυβέρνηση για να περάσει τα σχέδιά της και να εφαρµόσει τα αντεργατικά και αντιλαϊκά µέτρα,
δεν σταµατά µπροστά σε τίποτα. Κουρελιάζει τις ∆ιεθνείς Συµβάσεις Εργασίας, τα κοινωνικά, τα
συλλογικά και δηµοκρατικά δικαιώµατά µας, ακόµη και το ίδιο το Σύνταγµα!!!
Απόδειξη, οι απολύσεις ακόµη και µονίµων δηµοσίων υπαλλήλων.
Αυτές οι αντιλαϊκές επιλογές αποκαλύπτουν, όχι µόνο την ακραία αναλγησία αυτής της πολιτικής,
αλλά και την έλλειψη οποιασδήποτε πολιτικής και κοινωνικής νοµιµοποίησής τους.

ΜΕ ΤΟ «ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ» Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, αφού καταργεί άµεσα τις υπάρχουσες κενές οργανικές θέσεις, αφού απολύει µέσα από τη συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς)
όσους µέχρι 31/12/2013 συµπληρώσουν 35 χρόνια υπηρεσίας και το 55ο έτος της ηλικίας, αφού προχωρεί
σε αυθαίρετες µετακινήσεις προσωπικού, καταργεί και τις οργανικές θέσεις και απολύει το προσωπικό
που υπηρετεί και χαρακτηρίζεται πλεονάζον.
Επιπλέον, η Κυβέρνηση χρησιµοποιεί τον αντεργατικό θεσµό της εργασιακής εφεδρείας, για να απολύσει
το προσωπικό των Φορέων που καταργούνται ή συγχωνεύονται. Ταυτόχρονα µέσα από το θεσµό του «κρατικού υπαλλήλου», αλλά και µε το διορισµό διευθυντών απ’ ευθείας από τους αρµόδιους Υπουργούς, χωρίς
προηγούµενη κρίση από τα Υπηρεσιακά Συµβούλια, ενισχύεται η αυθαιρεσία στο ∆ηµόσιο.
Έτσι, διαλύεται η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και οι ∆ηµόσιες Υπηρεσίες. Αφαιρείται από τους πολίτες κάθε
δίχτυ προστασίας σε µια εποχή δραµατικής µείωσης εισοδηµάτων, φτώχιας και εξαθλίωσης.
Αφήνει τα παιδιά χωρίς σχολικά βιβλία και τους ασθενείς χωρίς περίθαλψη. Αυξάνει τις τιµές των εισιτηρίων και του ηλεκτρικού ρεύµατος.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ - ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ δίνει τη χαριστική βολή στα εισοδήµατά µας. Οι
νέοι βασικοί µισθοί και οι αποδοχές που θεσµοθετεί θα έχουν ως αποτέλεσµα τη νέα µείωση των εισοδηµάτων µας από 7% έως 55%!
Η σύνδεση µισθού µε τους βαθµούς και την αξιολόγηση σε συνδυασµό µε τους φραγµούς που τίθενται
στη βαθµολογική εξέλιξη, τον αυθαίρετο περιορισµό των ποσοστών στους µεγαλύτερους βαθµούς, αλλά και
τον τρόπο κατάταξης, θα οδηγήσουν στην παραπέρα µισθολογική καθήλωση των υπαλλήλων.
Επιπλέον, η κατάργηση όλων των γενικών και κλαδικών επιδοµάτων συµπαρασύρει ακόµη και το επίδοµα γάµου.
Οι συνολικές απώλειες από το νέο µισθολόγιο - φτωχολόγιο και τα προηγούµενα µέτρα της Κυβέρνησης θα ξεπεράσουν το 55%.
Οι νεοεισερχόµενοι στο ∆ηµόσιο της Π.Ε. Κατηγορίας θα αµείβονται µε 660 ευρώ το µήνα, ενώ για
τις κατηγορίες ΥΕ & ∆Ε οι αποδοχές είναι πολύ κατώτερες, χωρίς δυνατότητα εξέλιξης στους ανώτερους
βαθµούς. Όλοι οι υπάλληλοι του ∆ηµοσίου υφίστανται απώλειες των αποδοχών τους.

ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΒΑΝΑΥΣΑ:
Στον Ιδιωτικό Τοµέα δροµολογείται ακόµη και η κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. Αναστέλλονται για δύο χρόνια οι επεκτάσεις των Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας και διευκολύνεται
η εργοδοσία για σύναψη επιχειρησιακών συµβάσεων που οδηγούν σε µεγάλες µειώσεις µισθών, ενώ
τίθεται χρονικό όριο ενός µήνα για τη σύσταση επιχειρησιακού σωµατείου.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ. Κατά 20%
περικόπτονται όλες οι συντάξεις άνω των 1.200 ευρώ και κατά 40% η σύνταξη άνω των 1.000 ευρώ,
όσων δεν έχουν συµπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους, ενώ η σύνταξη όσων θα οδηγηθούν σε συντα-

ξιοδοτική διαθεσιµότητα ή θα εξέλθουν από την Υπηρεσία µέχρι την 31/12/2013 θα υπολογίζεται µε βάση
το προηγούµενο µισθολόγιο.
Περικόπτονται άµεσα οι επικουρικές συντάξεις, ενώ µετά την ολοκλήρωση των αναλογιστικών
µελετών θα ρθουν και νέες περικοπές.
Ειδικότερα, κατά 25% περικόπτεται το µέρισµα του Μετοχικού Ταµείου Πολιτικών Υπαλλήλων και
κατά 15% και 20% περικόπτεται το εφάπαξ.

ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ, ΤΑ ΝΕΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ, Ο ΙΣΟΠΕ∆ΩΤΙΚΟΣ ΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ στα ακίνητα,
επιβαρύνουν ακόµη περισσότερο τους εργαζόµενους, κατόχους της όποιας µικροϊδιοκτησίας, την οποία
απέκτησαν µε δάνεια που αποπληρώνουν µε δόσεις κάθε µήνα, κάνοντας αιµατηρές οικονοµίες.
Η φοροεπιδροµή στα µόνιµα υποζύγια των κρατικών προϋπολογισµών συνεχίζεται. Ακόµη και η
γενιά των 500 ευρώ θα υποστεί φορολογική αφαίµαξη, µε τη µείωση του αφορολόγητου στις 5.000 ευρώ
και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Το ίδιο θα συµβεί και σε άλλες οµάδες φορολογουµένων, τρίτεκνους, πολύτεκνους κ.ά. τη στιγµή µάλιστα που η φοροδιαφυγή, η φοροκλοπή και η εισφοροδιαφυγή
έχουν πάρει τεράστιες διαστάσεις. ∆εκάδες δισ. ευρώ το χρόνο δεν µπαίνουν στα κρατικά ταµεία και
14.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις οφείλουν ληξιπρόθεσµα χρέη ύψους 37 δισ. ευρώ προς το
∆ηµόσιο.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, στις σκληρές συνθήκες που καθηµερινά διαµορφώνονται και επιδεινώνουν
ολοένα και περισσότερο τη θέση των εργαζοµένων, καλούµαστε, όλοι οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο και
τον Ιδιωτικό Τοµέα, να αντιδράσουµε. Να υπερασπιστούµε την αξιοπρέπειά µας και τη ζωή µας την ίδια.
Μπροστά στη συνεχιζόµενη καταιγίδα των αντικοινωνικών µέτρων, στις παρατεταµένες πολιτικές λιτότητας, στο ξεθεµελίωµα των δικτύων κοινωνικής προστασίας, στην κατεδάφιση του Κοινωνικού
Κράτους, οι εργαζόµενοι συντονίζουµε τις δυνάµεις µας, για να αντιµετωπίσουµε:

 Τις απάνθρωπες απολύσεις από το ∆ηµόσιο, ακόµα και µονίµων υπαλλήλων.
 Τη βάρβαρη επίθεση στα εργασιακά δικαιώµατα και τις κατακτήσεις µας
 Την επιχείρηση ενοχοποίησης των εργαζοµένων για τη χρεοκοπία των πολιτικών της Τρόικα και της
Κυβέρνησης

 Τις άδικες επιθέσεις στους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, την απαξίωση των ∆ηµόσιων Υπηρεσιών και των
Κοινωνικών Αγαθών.

 Την κατάργηση των Συλλογικών Συµβάσεων.
 Την κατασυκοφάντηση του Συνδικαλιστικού Κινήµατος και τη διάλυση των συλλογικοτήτων των
εργαζοµένων, ώστε να µείνουν έρµαια στις ορέξεις των εργοδοτών, χωρίς τη στήριξη των Συνδικάτων.

 Την επιχείρηση κοινωνικού αυτοµατισµού, που αγγίζει τα όρια του κοινωνικού κανιβαλισµού.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι εργαζόµενοι στο ∆ηµόσιο, οι εργαζόµενοι στον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα, οι άνεργοι, τα φτωχά λαϊκά στρώµατα µπορούµε µε τον αγώνα µας να ανατρέψουµε αυτή την αντιλαϊκή πολιτική.
Να προστατέψουµε τα δηµόσια κοινωνικά αγαθά, την παιδεία, την υγεία, την ασφάλιση, το νερό, την
ενέργεια που θέλουν να τα παραδώσουν στους ιδιώτες και να διασφαλίσουµε ένα κοινωνικό δίχτυ προστασίας στη σηµερινή εποχή της άγριας κυβερνητικής βαρβαρότητας.
Αγωνιζόµαστε για µια άλλη πολιτική που θα αναγνωρίζει το κοινωνικό περιεχόµενο της εργασίας. Για µια πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, που θα
διευρύνει τη ∆ηµοκρατία και το Κοινωνικό Κράτος.
Αγωνιζόµαστε για µια πολιτική που θα περιλαµβάνει τη διαγραφή του µεγαλύτερου µέρους του χρέους, την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, την εθνικοποίηση - κοινωνικοποίηση των τραπεζών,
τη φορολογία του µεγάλου πλούτου, την ενίσχυση των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, την ενίσχυση των εισοδηµάτων µας και ένα δίκαιο Φορολογικό Σύστηµα.
Καλούµε όλους τους εργαζόµενους να συσπειρωθούν στα Συνδικάτα και να ενώσουµε τις δυνάµεις
µας, όλοι µαζί, µε διαλεκτική λειτουργία, µε συλλογικότητα και ενότητα στη δράση.
Να συνεχίσουµε τον αγώνα για να µην περάσουν αυτά τα βάρβαρα µέτρα που διαλύουν την κοινωνία και οδηγούν µεγάλα κοινωνικά στρώµατα στην εξαθλίωση.
Με ενότητα και αποφασιστικότητα αντιστεκόµαστε σε µια πολιτική που µας στέλνει στην απόλυση και
την ανεργία, σε µια πολιτική που καταστρέφει τη ζωή µας, τα δηµόσια και κοινωνικά αγαθά, το µέλλον
των παιδιών µας, την ίδια τη χώρα.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ

µε απεργίες, καταλήψεις, συγκεντρώσεις, πορείες,
για να ανατρέψουµε αυτή τη µνηµονιακή πολιτική
και κάθε άλλη εκδοχή της

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

στις 19 και 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ µαζί µε τον Ιδιωτικό Τοµέα
στα πλαίσια της Γενικής, Πανεργατικής Απεργίας ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ

Γιατί όλοι µαζί µπορούµε!
ΟΛΟΙ στις απεργιακές συγκεντρώσεις
Τετάρτη 19 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 στο Πεδίον του Άρεως
Πέµπτη 20 Οκτωβρίου, ώρα 11.00 στο Σύνταγµα

