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Αλεξανδρούπολη, 23 Μαρτίου 2013

Οι βασικές αρχές και θέσεις του Προγράμματος Δράσης της Συνομοσπονδίας που εγκρίθηκαν από το
35ο Συνέδριό της, συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τις εξής απαιτήσεις:
Τα μέτρα λιτότητας της Τρόικα και των ελληνικών κυβερνήσεων που επιβάλλονται και για την
περίοδο 2009-2016 και αποβλέπουν στην απόσυρση από την ελληνική οικονομία περίπου 65
δισεκατομμυρίων ευρώ χαρακτηρίζονται από κοινωνική, εργασιακή αναλγησία, υφεσιακή
προσήλωση, έκρηξη της ανεργίας καθώς και πολλαπλασιασμό των αδιεξόδων.
Η ανάσχεση της ύφεσης, η αντιμετώπιση του εφιαλτικού προβλήματος της ανεργίας, η
επαναθεμελίωση του εργατικού δικαίου στη χώρα μας και γενικότερα η ανατροπή των μνημονιακών
πολιτικών αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες της ΓΣΕΕ.
Η ασκούμενη περιοριστική πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης, ιδιωτικοποίησε τα οφέλη και
κοινωνικοποίησε τα βάρη, με αποτέλεσμα τα μέρα που εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται κατ΄εντολή
των δανειστών να διακρίνονται τόσο για την αντικοινωνικότητά τους όσο και για την ένταση της
υφεσιακότητάς τους.
Η επόμενη τριετία 2013-2015 για την Ελλάδα και την Ευρώπη δυστυχώς θα είναι μια ακόμη δύσκολη
περίοδος την οποία ως ΓΣΕΕ καλούμαστε να την αντιπαλέψουμε προς όφελος των εργαζομένων, των
ανέργων, των συνταξιούχων, της ελληνικής κοινωνίας αλλά και των ευρωπαίων πολιτών.
Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, απαιτείται η μέγιστη δυνατή ενότητα, στη βάση των κοινών
προβλημάτων, η μέγιστη εργατική και κοινωνική συμμαχία.
Απαιτείται η ΓΣΕΕ με αξιοπιστία, φερεγγυότητα κι επεξεργασμένες θέσεις να συνεχίσει και να
εντείνει τον αγώνα της για τη διασφάλιση των εργασιακών και κοινωνικών δικαιωμάτων για να
σταματήσουν επιτέλους να σηκώνουν τα βάρη της κρίσης εκείνοι που δεν τη δημιούργησαν για να
ανατραπούν οι μνημονιακές νεοφιλελεύθερες πολιτικές.
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και καταγγέλλουμε:


την εμμονή των Τροϊκανών και της Κυβέρνησης στις μνημονιακές πολιτικές που έχει οδηγήσει
τους εργαζόμενους και την πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας στη φτώχεια και στην
εξαθλίωση.



την κατακόρυφη μείωση των εισοδημάτων μας, τη φορολεηλασία και τα απανωτά χαράτσια με
άδικο και προκλητικό τρόπο,



την κατάργηση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης και των κλαδικών συμβάσεων εργασίας,



τη δραματική αύξηση της ανεργίας, τη μείωση των επιδομάτων ανεργίας,



τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών αγαθών όπως η Παιδεία, η Υγεία και
η Κοινωνική Πρόνοια,



τις ιδιωτικοποιήσεις, τις εκποιήσεις δημοσίων επιχειρήσεων,



τη διάλυση του δημόσιου Κοινωνικού Ασφαλιστικού Συστήματος και τη δραματική μείωση των
κύριων και επικουρικών συντάξεων,



τη συνεχιζόμενη ύφεση και κρίση στην οικονομία.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

1.

Να αποκρουστούν οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που διευρύνουν την ύφεση, την ανεργία, τη
φτώχεια και τις κοινωνικές ανισότητες.

2.

Να εφαρμοστεί ένα διαφορετικό μίγμα οικονομικής πολιτικής, το οποίο θα ενισχύει τα
εισοδήματα και την πραγματική οικονομία, την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, τη δίκαια αναδιανομή των φορολογικών βαρών, μια πολιτική που θα σέβεται τα
εργασιακά, ασφαλιστικά κοινωνικά και δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων, μια
πολιτική που θα έχει στο επίκεντρό της τον άνθρωπο.

3.

Να ανατραπούν οι μνημονιακές πολιτικές μείωσης των μισθών, των συντάξεων, των κοινωνικών
επιδομάτων και της κρατικής επιχορήγησης της κοινωνικής προστασίας.

4.

Να ενισχυθεί η προστασία των ανέργων μέσω της αύξησης του επιδόματος της ανεργίας και
διπλασιασμού του χρόνου χορήγησής του.

5.

Κατάργηση όλου του αντεργατικού θεσμικού πλαισίου καθώς και της 6ης Πράξης Υπουργικού
Συμβουλίου που μειώνει τον κατώτατο μισθό κι ακυρώνει τον θεσμό των Συλλογικών
Συμβάσεων Εργασίας, των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, καθώς και τη λειτουργία
των ΟΕΚ και ΟΕΕ.

6.

Να υπάρξει ρύθμιση, εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού τομέα με
σκοπό τη σταθεροποίησή του για την αποφυγή χρηματοπιστωτικών κρίσεων.

7.

Να γίνει άμεσα πάγωμα των τιμών στα τρόφιμα, στα φάρμακα, στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ και
μείωση των συντελεστών του ΦΠΑ σε είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.

8.

Να αναθεωρηθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός του 2013 με αύξηση των εσόδων από την
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και αύξηση των δημοσίων επενδύσεων και των κοινωνικών
δαπανών με απόσυρση των μέτρων φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των
συνταξιούχων.

9.

Να στηριχθούν εισοδηματικά οι δανειολήπτες και τα νοικοκυριά.

10. Να υπογραφούν παντού και για όλους Συλλογικές Συμβάσεις, να καταργηθούν οι ελαστικές και
ανασφάλιστες μορφές απασχόλησης.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ




Συλλογικές συμβάσεις
Αξιοπρεπή εργασία
Δημοκρατικά και κοινωνικά δικαιώματα

Επισυνάπτεται και θέμα σχετικά με τις Τράπεζες

Η πρωτοφανής απόφαση του Eurogroup για το κούρεμα των καταθέσεων στις Κυπριακές Τράπεζες,
που οδήγησε σε ώρες αγωνίας και ανασφάλειας τους εργαζόμενους στην Ελλάδα και στην Κύπρο,
αλλά και τους καταθέτες αυτών των Τραπεζών, εντάσσεται στις μνημονιακές πολιτικές που
εφαρμόζει το Διευθυντήριο της Τρόικα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου.
Η απάντηση του 35ου Συνεδρίου της ΓΣΕΕ σε αυτές τις πολιτικές της κοινωνικής ισοπέδωσης, της
ύφεσης και της λιτότητας είναι ενότητα και αγώνας για την απόκρουση των επιθέσεων σε όλα τα
μέτωπα.
Οι εξελίξεις στο τραπεζικό σύστημα της χώρας μας με τη μεταβίβαση των δύο κυπριακών τραπεζών
(Κύπρου και PCB) στην Τράπεζα Πειραιώς μπορεί να έδωσε μια ανάσα ανακούφισης στους
εργαζόμενους αυτών των τραπεζών αλλά δεν επιτρέπει σε καμιά περίπτωση εφησυχασμό σε
κανέναν.
Οι αναδιαρθρώσεις στο χώρο των τραπεζών που βρίσκονται σε εξέλιξη, η σκληρή στάση και οι
απειλές των Τραπεζιτών στις διαπραγματεύσεις για την κλαδική ΣΣΕ με την ΟΤΟΕ και κυρίως η
νομοθετική ισοπέδωση των εργασιακών δικαιωμάτων που επέβαλε η Τρόικα στις Ελληνικές
Κυβερνήσεις θέτουν όλους εμάς σε εγρήγορση και αγωνιστική ετοιμότητα.
Η ΓΣΕΕ από το 35ο Συνέδριό της στέλνει μήνυμα προειδοποίησης στην Τρόικα, στην Κυβέρνηση και
στους Τραπεζίτες να μην τολμήσουν πειράματα και νέες επιθέσεις στον κλάδο των
Τραπεζοϋπαλλήλων γιατί θα ανοίξουν τον ασκό του Αιόλου που θα οδηγήσει σε μια γενικευμένη
κοινωνική έκρηξη η οποία θα συμπαρασύρει όλα τα λαϊκά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας.
Πρέπει όλοι να καταλάβουν μετά την πρόσφατη εμπειρία της Κύπρου ότι εκείνοι που παίζουν με την
ομαλότητα και την σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος κινητοποιούν τους φόβους και τις
ανησυχίες των συναλλασσομένων με τις Τράπεζες και οδηγούν σε απρόβλεπτες συνέπειες.
Πρέπει να καταλάβουν ότι η κρίση που δημιούργησαν έχει φτάσει στα όρια του τον Ελληνικό λαό
που δεν αντέχει άλλες επιθέσεις.
Η ΓΣΕΕ θα παρακολουθήσει τις εξελίξεις στις Τράπεζες και θα παρέμβει άμεσα και αποφασιστικά –
αν χρειαστεί – υπερασπίζοντας τους εργαζόμενους και τα συμφέροντα του συναλλασσόμενου
ελληνικού λαού..
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