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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 30 ΜΑΗ
ΜΕ ΤΟ ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ :
•
•

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ.
ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ.

Συνάδελφοι / σες,
Κυβέρνηση και Εργοδότες υπόσχονται ανάπτυξη.
ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΝΕ : Μας λένε ότι θα έρθει η ανάπτυξη, θα κερδοφορήσουν οι επιχειρήσεις και τότε «κάτι»
θα πάρουµε κι εµείς. ∆ηλαδή υποµονή.
ΤΙ ∆ΕΝ ΜΑΣ ΛΕΝΕ : ∆εν λένε ότι οι όροι της ανάπτυξης είναι οι χαµηλοί µισθοί, η εξαντλητική
δουλειά, η δουλειά χωρίς Συλλογικές Συµβάσεις και δικαιώµατα. ∆εν µας λένε ότι η ανάπτυξη
προϋποθέτει συντάξεις πείνας, περικοπή κρατικών δαπανών σε υγεία και παιδεία.
Πίσω όµως από τα λόγια υπάρχει η πραγµατικότητα που γνωρίζουµε.
Συγχωνεύσεως, εξαγορές, επενδύσεις και κερδοφορία εκατοµµυρίων ευρώ για τους οµίλους της
Ιδιωτικής Υγείας, µισθοί 400 ευρώ, απολύσεις, εξαντλητική δουλειά και διάλυση της ∆ηµόσιας Υγείας
για τους εργαζόµενους. Ένα στοιχείο που αποτυπώνει αυτή την πραγµατικότητα είναι ότι το 2017 το
µέγεθος της αγοράς των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας έφτασε το 1,5 δις ευρώ.

Συνάδελφοι / σες,
Οι εργοδότες στην επίθεση που εξαπολύουν στηρίζονται στην συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕ, που
καλλιέργησε την ηττοπάθεια τα χρόνια της κρίσης, την καταστροφική λογική του µικρότερου κακού.
Η ηγεσία της ΓΣΕΕ ∆ΕΝ εκπροσώπησε τους εργαζόµενους, συµβιβάστηκε µε τις αξιώσεις της
Εργοδοσίας, στήριξε τις µνηµονιακές Κυβερνήσεις.
Το τελευταίο διάστηµα εργοδοτικοί φορείς όπως ΓΣΕΒΕ και ΕΣΕΕ (µεγαλέµποροι) συγκρότησαν
µαζί µε την ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ ένα συνασπισµό που αυτοπαρουσιάζεται ως «οι
αντιπροσωπευτικότεροι φορείς της κοινωνίας των πολιτών» .
Αναγάγουν την επιχειρηµατικότητα ως κύριο στόχο.
Μιλάνε για Πολιτικές αγοράς εργασίας που ∆ΕΝ περιλαµβάνουν το παραµικρό εργατικό δικαίωµα.
Η «συµµαχία» αυτή σε τελική ανάλυση, επιχειρεί να εµφανίσει τις απαιτήσεις των Εργοδοτών ως
εθνικό στόχο.
Επιχειρούν να µας βάλουν να «παλεύουµε» για γίνουµε φτηνότεροι ώστε να έρθουν οι επενδυτές.
Αυτοί είναι οι συνδικαλιστές που συγκροτούν τον Εργοδοτικό Συνδικαλισµό.

Συνάδελφοι / σες,
Εργοδοσία, Κυβέρνηση και εργοδοτικός συνδικαλισµός επεξεργάζονται σχέδια για την µεταµνηµονιακή εποχή .Ο σκοπός τους είναι ξεκάθαρος. Να δεχτεί ο εργαζόµενος να ζει χωρίς
δικαιώµατα
Απαιτούν να ξεχάσουµε τις δικές µας ανάγκες.

Απέναντι σε αυτό το µέτωπο, έχουµε διέξοδο την οργάνωση στους χώρους δουλειάς, τη µαζική
συµµετοχή στα σωµατεία µας.
Η επιτυχία της Απεργίας στις 30 Μάη θα ανοίξει το δρόµο για να πρωταγωνιστήσει ο εργαζόµενος
στις εξελίξεις και να επιβάλλει τους όρους εργασίας που αντιστοιχούν στις ανάγκες του.
Η επιτυχία της Απεργίας στις 30 Μάη θα είναι η έµπρακτη απόρριψη της υποταγής στο κεφάλαιο
που επιδιώκουν οι ηγεσίες ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ.

Στις 30 Μάη 2018, απεργούµε για :
Αυξήσεις σε µισθούς – Συντάξεις – Κοινωνικές Παροχές.
Επαναφορά και υποχρεωτική εφαρµογή των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας.
Κατώτερο µισθό 751 ευρώ.
Κατάργηση των αντεργατικών νόµων των 3ων Μνηµονίων.

Με το Κλαδικό Σωµατείο στην συγκέντρωση στην Οµόνοια στις 10:30.

ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

