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ΜΗΝΥΜΑ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  - ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.∆.Ε.∆.Υ. 

ΣΤΙΣ 25/11/2010 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00  

 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
 

Γκρεµίζουν τις αποδοχές µισθωτών και συνταξιούχων. ∆ιαλύουν τις 
συµβάσεις και τις εργασιακές σχέσεις, οδηγούν σε απολύσεις σε στενό 
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. 

 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ 

  

 Η κλιµάκωση των µέτρων ακραίας νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης, που 
λαµβάνουν από κοινού κυβέρνηση και τρόϊκα και ήδη αποτυπώνεται στο 
περίφηµο "Μνηµόνιο Νο 3", οδηγεί σε νέες δραµατικές µειώσεις µισθών και 
αποδοχών στο σύνολο των εργαζοµένων και των συνταξιούχων και 
ταυτόχρονα ανοίγει το δρόµο σε απολύσεις προσωπικού και διάλυση των 
δηµοσίων επιχειρήσεων στο όνοµα των "ελλειµµάτων". 

Οι ασφυκτικές πιέσεις, προκειµένου να εκταµιευτούν η 3η και η 4η 
δόση του δανείου,  διαµορφώνουν ένα νέο "οδικό χάρτη" διάλυσης µισθών, 
συντάξεων, εργασιακών σχέσεων, κατάργηση κοινωνικών παροχών µε 
συνέπεια τη διάλυση της δηµόσιας υγείας και παιδείας αλλά  και  του 
οικογενειακού προγραµµατισµού εκατοντάδων χιλιάδων εργαζοµένων. 

* Στον ιδιωτικό τοµέα επιτείνεται η αποσάθρωση των συλλογικών 
συµβάσεων µε την οριζόντια κατίσχυση των επιχειρησιακών κατά 
παράβαση κάθε νοµικής και συνταγµατικής πρόβλεψης (Ν.1876/90), 
οδηγώντας σε εκµηδενισµό των ήδη χαµηλών αποδοχών για την πλειοψηφία 
των υπαλλήλων. 
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* Στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, τα διαχειριστικά "ελλείµµατα" 
φορτώνονται µονοµερώς στους εργαζόµενους, οδηγώντας ολόκληρες 
στρατιές στη φτώχεια, την ανεργία, την εξαθλίωση. 

* Στο στενό δηµόσιο τοµέα και τις υπηρεσίες, δροµολογούνται άµεσες 
απολύσεις για 10.000 συµβασιούχους και διαµορφώνονται οι προϋποθέσεις 
για νέα οδυνηρή µείωση των µισθών (ήδη οι αποδοχές των ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων έχουν µειωθεί τον τελευταίο χρόνο 25% κατά µέσω όρο χωρίς 
να συνυπολογίζεται το «πάγωµα» των µισθών)  µέσω της διαµόρφωσης του 
Νέου Μισθολογίου, ενώ οι δοκιµαστικές βολές για απολύσεις δηµοσίων 
υπαλλήλων συνεχώς πυκνώνουν. 

Η υποβάθµιση µισθών και συντάξεων, ο περιορισµός και η υποβάθµιση 
του δηµόσιου κοινωνικού αγαθού (παιδεία, υγεία, πρόνοια), η αύξηση της 
ανεργίας σε τροµακτικά επίπεδα δηµιουργούν ένα εφιαλτικό τοπίο για 
ολόκληρη την ελληνική κοινωνία.  

 Οι άνεργοι, οι µισθωτοί, οι συνταξιούχοι, όλοι οι εργαζόµενοι σε 
ιδιωτικό και δηµόσιο τοµέα, που βρίσκονται πλέον αντιµέτωποι µε νέες 
δραµατικές περικοπές δικαιωµάτων, θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων 
και µε ΕΝΟΤΗΤΑ και αποφασιστικότητα θα αντισταθούν να µην περάσουν 
τα νέα βάρβαρα µέτρα. 

 
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στη συγκέντρωση – συλλαλητήριο που 

οργανώνουν Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.∆.Ε.∆.Υ. την Πέµπτη 25 Νοεµβρίου  
στις 13.00 µ.µ. στην Πλατεία Κλαυθµώνος 

 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

 15 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010  
 
  

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 
 

 
  


