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Στη ΔΕΘ ΣΦΡΑΓΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

για  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ,

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και τους ανέργους στo μεγάλο εργατικό και κοινωνικό 
συλλαλητήριο το ΣΑΒΒΑΤΟ 7 Σεπτέμβρη στις 18.00 στο Άγαλμα του Βενιζέλου, στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και στην πορεία 
διαμαρτυρίας που θ’ ακολουθήσει.

Μετά από τρεισήμισι χρόνια εφαρμογής των αποτυχημένων εκ του αποτελέσματος μνημονιακών πολιτικών, η οικονο-
μία βυθίζεται σε όλο και μεγαλύτερη ύφεση και η ελληνική κυβέρνηση περιορίζεται στο να προσφέρει καλές υπηρεσίες 
στην τρόικα και κάκιστες στη χώρα. Οι αριθμοί δεν βγαίνουν, οι εκτιμήσεις διαψεύδονται, οι άνθρωποι υποφέρουν.

Η πραγματικότητα, που αντιμετωπίζει σήμερα η εργατική τάξη της χώρας και ο ελληνικός λαός, είναι η φτώ-
χεια, η εξαθλίωση, η ανεργία, η φτωχοποίηση, η λιτότητα, ο εκφοβισμός, οι απολύσεις, οι διαθεσιμότητες και οι 
φοροεπιδρομές. Το χειρότερο όλων είναι διαρκείς παρεμβάσεις στα Δημοκρατικά και Κοινωνικά μας Δικαιώμα-
τα, μέσα από την κατάργηση και τις συνεχείς «παρακάμψεις» Δημοκρατικών Θεσμών και Διαδικασιών.

Ο στόχος πλέον είναι ξεκάθαρος. Η εσωτερική υποτίμηση με την ισοπέδωση κάθε έννοιας κοινωνικής δικαιοσύνης, 
εργασίας και κοινωνικής ασφάλειας. Κάθε έννοιας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Η άγρια δημοσιονομική και διαρθρωτική προσαρ-
μογή που επιβλήθηκε στην Ελλάδα μεταβάλλει την οικονομική κρίση σε ανθρωπιστική. Μία πολιτική που απλά….«δεν 
τους βγαίνει»!

Και το γεγονός ότι «δεν τους βγαίνει» αποδεικνύεται πλέον από:
•  Την ανεργία, που σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία ξεπερνά το 27% (27,4%) επιδεινώνοντας δραματικά το 

“λόγο” εργαζομένων προς συνταξιούχους.
•  Την πλήρη απορρύθμιση της αγοράς εργασίας, με την εξάπλωση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης (μερική 

απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία, “μπλοκάκια” κ.λπ.) που επιφέρει δραστικό περιορισμό του ύψους των 
εισφορών.

•  Την αποδόμηση του Συστήματος των Συλλογικών Διαπραγματεύσεων που έχει ως αποτέλεσμα τη μεσοσταθμι-
κή μείωση των μισθών κατά 30% με αντίστοιχες αρνητικές επιπτώσεις στις εισφορές.

•  Τη ραγδαία αύξηση της «μαύρης εργασίας» που εκτιμάται σε 42% στερώντας σημαντικούς πόρους, “απότοκο” 
και της ανάλγητης εμμονής για συμπίεση του εργασιακού κόστους.

•  Τη διαχρονική αδυναμία πάταξης της εισφοροδιαφυγής και τη διόγκωση της εισφοροαποφυγής ως συνέπεια 
και της αποδυνάμωσης των ελεγκτικών μηχανισμών.

• Την αποτυχία είσπραξης των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία που υπολογίζονται σε 11 δις €.
Στο «όνομα» της μείωσης του χρέους προωθείται το ξεπούλημα των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας και δη-

μοσίου συμφέροντος, ώστε να εξευμενισθούν οι «αγορές» και να υφαρπάξουν οι κερδοσκόποι και οι δανειστές τις πιο 
παραγωγικές και κερδοφόρες δραστηριότητες του κράτους.

Στο «όνομα» της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας καταργούν τις συλλογικές μας συμβάσεις και το συνταγματικά 
κατοχυρωμένο δικαίωμα στη συλλογική διαπραγμάτευση. Την ίδια στιγμή τα καρτέλ καλά κρατούν. Οι τιμές στα βασικά 
προϊόντα πρώτης ανάγκης παραμένουν σε υψηλότατα  επίπεδα και σε πολλές περιπτώσεις, εν μέσω οικονομικής κρίσης 
και διαρκών μειώσεων των εισοδημάτων, έχουν εκτιναχθεί στα ύψη(;;;).

Στο «όνομα» του συμμαζέματος των δημόσιων οικονομικών απολύουν και βάζουν σε διαθεσιμότητα δεκάδες χιλιάδες 
δημοσίους υπαλλήλους. Στην ουσία αποδυναμώνουν και ξηλώνουν το κράτος πρόνοιας και τους ελεγκτικούς μηχανι-



σμούς. Αφαιρούν από τον κρατικό μηχανισμό τη δυνατότητα να ελέγξει την παραβατικότητα στους διάφορους τομείς της 
οικονομίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, να εισπράξει έσοδα από αυτή την παραβατικότητα, να πατάξει την φοροδιαφυ-
γή και την εισφοροδιαφυγή. 

Στο «όνομα» της Ευρώπης περιορίζουν τη δημοκρατία και καταργούν δημοκρατικούς θεσμούς, στην ουσία περιορί-
ζουν και καταργούν το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Περιορίζουν και καταργούν το ίδιο το Ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Οι επιστρα-
τεύσεις, το «μαύρο» στην ΕΡΤ, το πογκρόμ πράξεων νομοθετικού περιεχομένου και η αποδυνάμωση των συνταγματικά 
προβλεπόμενων διαδικασιών του Κοινοβουλίου, αποτελούν ορισμένα από τα δεκάδες καθημερινά παραδείγματα περιο-
ρισμού της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών.

Στο «όνομα» των τραπεζών και των τραπεζιτών ΒΓΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ.

Απαντάμε σε όλους αυτούς: 
Αλλαγές, εκσυγχρονισμός, ανάπτυξη, πρόοδος, προοπτική και ελπίδα είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υπάρξουν με υπο-

ταγμένους, εξαθλιωμένους και εξοντωμένους τους πολίτες, την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τα συνδικάτα, 
τους συλλογικούς και κοινωνικούς φορείς, με πληγωμένη την ίδια τη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι, παρά τις δυσκολίες, τα εμπόδια, τις καταργήσεις και τους περιορισμούς, θα 
συνεχίσουν αταλάντευτα τον αγώνα για να αποκρούσουν και να ανατρέψουν αυτές τις αντεργατικές, αντικοι-
νωνικές και ΕΞΟΧΩΣ ΑΝΤΙΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ & ΑΝΤΙΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ν’ ακυρώσουν τις καταστροφικές 
επιταγές των Μνημονίων, το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, να αλλάξουν ριζικά οι πολιτικές στην Ελλάδα 
και στην Ευρώπη.

Ενωμένοι και αποφασισμένοι όλοι μαζί δηλώνουμε ότι:

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥΣ  ΕΥΡΩΠΑΙΟΥΣ!!!

Απα ι τ ούμε ::
 Ριζική αλλαγή της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, κατάργηση των δεσμών των μνημονίων. Αλλαγή του ρόλου 

της Ε.Κ.Τ., έκδοση ευρωομολόγου που θα ενισχύει τις επενδύσεις, την ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική 
πολιτική.

 Νέο αναπτυξιακό μοντέλο που θα δημιουργεί νέες και σταθερές θέσεις εργασίας που θα ενισχύσει την απασχόληση, 
την αναδιανομή του εισοδήματος και την αναγκαία κοινωνική συνοχή. 

 Απόρριψη και ακύρωση της απόφασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί «σταθερότητας του ευρώ» που νομοθετεί και 
συνταγματοποιεί τη λιτότητα και την κατάργηση των κοινωνικών παροχών των εργαζομένων.

 Ακύρωση των πολιτικών λιτότητας – Ενίσχυση χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων, επαναφορά της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.

 Κατάργηση των διατάξεων που καταργούν το θεσμό των ΣΣΕ και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
τον ΟΕΚ και τον ΟΕΕ.

 Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης σε όλους τους συνταξιούχους με προτεραιότητα στους χαμηλοσυνταξιού-
χους.

 Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ. Μείωση των τιμών κι όχι μείωση των μισθών και των συντάξεων.
 Ενίσχυση κι όχι «φοροκυγηγητό» της Ελληνικής οικογένειας και ειδικές μέριμνες και κοινωνικές παροχές για τις 

πολυμελείς εργατικές οικογένειες.
 Παράταση της αναστολής πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας των εργατικών οικογενειών, για όσο καιρό διαρ-

κεί η κρίση και τα μνημόνια, για όσο καιρό διαρκούν οι επιπτώσεις τους στα εισοδήματα των εργαζομένων.
 Κατάργηση της ψευτοαπασχόλησης, της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, των ελαστικών μορφών απασχόλη-

σης, αύξησης του ορίου των απολύσεων, των διαθεσιμοτήτων και των συγκαλυμμένων απολύσεων των εργαζομέ-
νων μέσω της «κινητικότητας». 



 Ενίσχυση κι όχι αποδυνάμωση – κατάργηση της προσωρινής δικαστικής προστασίας από αυθαίρετες, παράνομες 
και καταχρηστικές εργοδοτικές συμπεριφορές.

 Άμεση συμμόρφωση της Ελλάδας με τις διεθνείς υποχρεώσεις της, στα πλαίσια των συστάσεων των Διεθνών 
Ελεγκτικών Οργάνων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας και του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος της Ελλάδας.

 Αναστροφή αλλά και ακύρωση των συνταγών εκποίησης και ιδιωτικοποίησης των ΔΕΚΟ και των στρατηγικής 
σημασίας επιχειρήσεων στην κατεύθυνση εγκαθίδρυσης επιχειρήσεων δημόσιου συμφέροντος. ΕΑΣ, ΕΛΒΟ, ΕΑΒ, 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΗ, ΕΡΤ και μια σειρά άλλες επιχειρήσεις δημοσίου συμφέροντος, πρέπει να παραμεί-
νουν υπό κρατικό έλεγχο. Αυτό επιβάλλει το συμφέρον του Ελληνικού Λαού!

 Δημόσια Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποιοτική, ασφαλή και οικονομική μεταφορά στην υπηρεσία της κοινωνίας 
και διασφάλιση του δικαιώματος στην αξιοπρεπή εργασία, μέσα από την υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμ-
βάσεων εργασίας.

 Υπεράσπιση του ΙΚΑ και του Δημόσιου Ασφαλιστικού Συστήματος. Επιστροφή των ληστευθέντων χρημάτων των 
δομημένων ομολόγων. Πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας.

 Υπεράσπιση του ΟΑΕΔ και των φορέων Κοινωνικής Πολιτικής, που ουσιαστικά αυτοχρηματοδοτούνται με εισφο-
ρές των Ελλήνων εργαζομένων. 

 Δημιουργία δημόσιου πόλου στο πιστωτικό σύστημα. Αυστηρό έλεγχο, εποπτεία και φορολόγηση των κεφαλαί-
ων, του τραπεζικού συστήματος, των κερδών και των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων.

 Πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής, των εξωχώριων εταιριών (off-shore) των «τριγωνικών» συναλλα-
γών του λαθρεμπορίου καυσίμων με δημεύσεις περιουσιών και αυστηρές ποινές.

 Αύξηση της φορολογίας του κεφαλαίου, των μεγάλων εισοδημάτων, της εκκλησιαστικής περιουσίας. Ριζοσπαστι-
κή φορολογική μεταρρύθμιση υπέρ μισθωτών και συνταξιούχων.

 Αναβάθμιση και ενίσχυση της Δημόσιας Δωρεάν Παιδείας - Υγείας – Πρόνοιας για όλους. Αυστηρός κρατικός 
έλεγχος στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Ενίσχυση της τεχνικής εκπαίδευσης με επαγγελματικά δικαιώματα και άμεση 
πρόσβαση στην αγορά εργασίας.

 Κατάργηση των αντεργατικών νόμων για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις που οδηγούν τους εργαζό-
μενους στη φτώχεια, στην ανεργία και στην εξαθλίωση.

 Καθιέρωση  του θεσμού “Συνήγορος του εργαζόμενου”. Προώθηση εργατικού και κοινωνικού ελέγχου, ίδρυση 
φορέα επαγγελματικού κινδύνου.

 Απαγόρευση των απολύσεων σε επιχειρήσεις που έλαβαν κρατική χρηματοδότηση ή επιδοτήσεις, αύξηση και 
επιμήκυνση του επιδόματος ανεργίας, ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας.

 Μείωση των Συντελεστών ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
 Προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής. 

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ενάντια στη ΦΤΩΧΕΙΑ, την ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ, 

την ΑΝΕΡΓΙΑ, τη ΛΙΤΟΤΗΤΑ, τον ΕΚΦΟΒΙΣΜΟ, τις ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, 
τις ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ, τις ΦΟΡΟΕΠΙΔΡΟΜΕΣ,  

την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συλλαλητήριο ΔΕΘ
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