
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Η υπερψήφιση του 3ου Μνημονίου, με μεγάλη μάλιστα κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ήρθε να επιβεβαιώσει 
τα εφιαλτικότερα σενάρια για το μέλλον των εργαζόμενων και των ανέργων, των συνταξιούχων και των νέων. 

Ήρθε να επικυρώσει τη συνέχιση, από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, των ακραίων πολιτικών λιτότητας, της 
βίαιης αναδιανομής εισοδημάτων εις βάρος των μεσαίων και ασθενέστερων οικονομικά στρωμάτων, της 
δημοκρατικής υστέρησης που προκαλείται από την κατάλυση κάθε έννοιας λαϊκής κυριαρχίας και την αδιάλειπτη 
επιτροπεία της χώρας από τους δανειστές.

Επιχειρείται, έτσι, η διαιώνιση της καταστροφικής πολιτικής που οδήγησε σε πρωτοφανείς για χώρα, σε καιρό 
ειρήνης, απώλειες εισοδημάτων και δικαιωμάτων, προκειμένου να σαρωθεί ό,τι απόμεινε από τα κοινωνικά, 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και τον δημόσιο πλούτο. 

Οι Κυβερνήσεις αλλάζουν – Οι ίδιες πολιτικές συνεχίζονται
Μέσα από την αύξηση της έμμεσης φορολογίας, την ανατροπή του μεταπολεμικού δημόσιου και κοινωνικού 
ασφαλιστικού καθεστώτος, την ιδιωτικοποίηση όσων στρατηγικών τομέων του Δημοσίου έχουν ακόμα απομείνει 
(ενέργεια, νερό, λιμάνια, αεροδρόμια), τις περαιτέρω μειώσεις μισθών και συντάξεων, την εκχώρηση των 
«κόκκινων δανείων» σε κερδοσκοπικά funds και πλειστηριασμούς ακόμη και της  πρώτης κατοικίας. Η ίδια 
πολιτική συνεχίζεται, στο όνομα της δημοσιονομικής προσαρμογής και της επαπειλούμενης χρεοκοπίας. 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Από την υπαγωγή της χώρας στο Μνημόνιο έως σήμερα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο πρωτοστατήσαμε σε 
μικρούς και μεγάλους αγώνες ενάντια στη λιτότητα, τις μειώσεις μισθών,  τις απολύσεις, τη συρρίκνωση των  
δομών του Δημοσίου, τις ιδιωτικοποιήσεις, την ανατροπή των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Με τους αγώνες μας καταφέραμε να αναδείξουμε τις επιπτώσεις της λιτότητας. Καταφέραμε το αίτημα της 
αποτροπής των καταστροφικών αυτών πολιτικών να γίνει αίτημα παλλαϊκό, μέσα από έναν αγώνα επίπονο και 
συνεχή, με τελικό στόχο την οριστική ανατροπή τους.

Μπροστά στις νέες συνθήκες που οριοθετούνται από τους ακραίους εκβιασμούς και την τρομοκρατία των 
δανειστών και την αποδοχή από την Κυβέρνηση του ρόλου ενός ακόμα απλού διαχειριστή των αδιέξοδων 
πολιτικών που επιβάλλονται για την έξοδο της χώρας από την κρίση, μένει σε εμάς, στους εργαζόμενους σε 
δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, στους ανέργους, τους συνταξιούχους, τις νέες και τους νέους, να πάρουμε την 
υπόθεση στα χέρια μας και με τρόπο μαζικό, συμμετοχικό και οργανωμένο να διεκδικήσουμε την ανατροπή 
των μνημονιακών  πολιτικών που εφαρμόζονται σε βάρος μας.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ



Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο συμμετέχουμε στη Γενική Απεργία στις 12 Νοεμβρίου 2015 και

διεκδικούμε:
 Κατοχύρωση και διεύρυνση του δημόσιου-κοινωνικού και αναδιανεμητικού ασφαλιστικού συστήματος με 

διατήρηση των συνταξιοδοτικών παροχών του.

 Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την επαρκή στελέχωση των Δημοσίων Υπηρεσιών, με έμφαση 
στους τομείς της Υγείας, Παιδείας, Αυτοδιοίκησης και Ασφαλιστικών Ταμείων, με παράλληλη αύξηση της 
χρηματοδότησης και διατήρηση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα τους.

 Επανακατάταξη στα μισθολογικά κλιμάκια όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο με άμεσο «ξεπάγωμα» των 
μισθών. Νέο μισθολόγιο με αποκατάσταση των απωλειών και ακώλυτη μισθολογική- βαθμολογική εξέλιξη.

 Καθιέρωση δίκαιου  και αξιοκρατικού συστήματος επιλογής προϊσταμένων.

 Διατήρηση υπό δημόσιο έλεγχο όλων των στρατηγικών τομέων της ελληνικής Οικονομίας - Αποτροπή της 
εκποίησης του δημόσιου πλούτου.

 Ανατροπή της άδικης και ταξικής, σε βάρος των εργαζομένων και των αδύναμων στρωμάτων, φορολογίας, 
με την άμεση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, τη μείωση των αυξημένων συντελεστών ΦΠΑ και την καθιέρωση 
ενός δίκαιου φορολογικού συστήματος.

 Διασφάλιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

 Κατάργηση παλαιών και νέων μνημονίων.

 Διαγραφή του χρέους.

Στις 12 Νοεμβρίου στη Γενική Απεργία

Σε κάθε αγωνιστική παρέμβαση και δράση
ολόκληρο το επόμενο διάστημα

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Η δική μας απάντηση θα είναι

Δυναμική – Συμμετοχική – Μαζική

στην Αθήνα Πλατεία Κλαυθμώνος 11:00 π.μ.
Όλοι και  Όλες στην κεντρική Απεργιακή Συγκέντρωση


