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ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΜΑΗ

Η ΓΣΕΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους ανέργους,
στην 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 30 Μαΐου και στο Συλλαλητήριο
στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11 το πρωί, τα οποία πραγματοποιούνται
στο πλαίσιο της «Κοινωνικής Συμμαχίας», σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ και
τους αντιπροσωπευτικούς κοινωνικούς και επιστημονικούς φορείς της
κοινωνίας των πολιτών, που έχουν πληγεί από τις συνεχιζόμενες
καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, της ανεργίας, της υπερφορολόγησης.
Η Κυβέρνηση ακολουθώντας τις ίδιες καταστροφικές πολιτικές για κοινωνία
και οικονομία, φορτώνει στις πλάτες μισθωτών και συνταξιούχων νέα
δυσβάστακτα μέτρα.
Η συνεχής επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των Ελλήνων πολιτών
αντικατοπτρίζει μια ανεξέλεγκτα καθοδική πορεία που κάποιοι κάνουν ότι
δεν την βλέπουν.
Η ΑΝΕΡΓΙΑ, η ΦΤΩΧΕΙΑ και ο ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ, η ακραία
ΥΠΕΡΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των μόνιμων υποζυγίων – μισθωτών και συνταξιούχων,
σε συνδυασμό με την ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗ της ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, τη γενίκευση
των ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ σε κατοικίες και επαγγελματική στέγη, την
αποδόμηση του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ, την ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΠΛΟΥΤΟΥ, διαμορφώνουν ένα ζοφερό περιβάλλον όπου οι διογκούμενες

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ θεωρούνται
«κανονικότητα».
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
 Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών
διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των συλλογικών
εργατικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων και την εμπέδωση της
εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο που θα επιβαρύνει τα
συνήθη υποζύγια τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.
 Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας
και ανακούφισης των ανέργων. Διεκδικούμε, πολιτικές που θα
δημιουργούν ανάπτυξη και δεν θα εντείνουν την ύφεση, εργασία με
αξιοπρεπείς μισθούς και φυσικά αξιοπρεπείς συντάξεις για τους
απόμαχους της εργασίας.
 Διασφάλιση από το Κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και την επαναφορά των κύριων και
επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης.
 Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Όχι άλλα άδικα και υπέρμετρα βάρη,
όχι στη συνέχιση της φορολογικής επιδρομής.
 Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον
προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου.
Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της
καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (μισθολογικών και
λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και
άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του
συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα των
συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια του συνόλου των όρων
τους.
 Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα
χέρια τραπεζίτη!
 Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών
και κοινωνικών δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο
για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του
lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.
 Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που
σήμερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν
πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας.

 Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και
επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των
κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.
 Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ελάφρυνση των μισθωτών και των
συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρμετρα βάση της φορολογικής
επιδρομής.
 Τέλος στον αυταρχισμό και τη φτωχοποίηση.
Τα μέτωπα και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε είναι πολλά και συνεχή
και ολόκληρη η ελληνική κοινωνία έχει εξαντλήσει τα όρια αντοχών και
ανοχών της.
Ο αγώνας για τη ΓΣΕΕ είναι μονόδρομος!
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

