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Α Π Ε Ρ Γ Ο Υ Μ Ε  
2 8  &  2 9  Ι ΟΥΝ ΙΟΥ  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Η  οριστικοποίηση των όρων του Μεσοπρόθεσμου που ανακοινώθηκε χθες, δείχνει ότι θίγεται βάναυσα το 
εισόδημα των εργαζομένων και των συνταξιούχων.  

 

Για άλλη μια φορά, εξαναγκάζονται να σηκώσουν τα βάρη της κρίσης οι  συνεπείς φορολογούμενοι  Οι 
φοροφυγάδες και οι φοροκλέφτες εξακολουθούν να μένουν στο απυρόβλητο. 

 

Οι υπεύθυνοι της δημιουργίας της κρίσης εξακολουθούν να απολαμβάνουν ασυλία. 
 

Οι μηχανισμοί του κράτους αποδεικνύονται ανίκανοι να τους εντοπίσουν και να τους υποχρεώσουν να 
πληρώσουν.  

 

Η ΓΣΕΕ, εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία των εργαζόμενων προκήρυξε 48ωρη Πανελλαδική 
Πανεργατική Απεργία την Τρίτη 28 και την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2011. 

 

Ο ΣΥΕΤΕ, συμμετέχει στην 48ωρη απεργία  απορρίπτοντας κατηγορηματικά τα σχέδια 
και τα μέτρα λιτότητας,  της  διεύρυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων από  τη 
φοροεπιδρομή, τον κεφαλικό φόρο επί των εισοδημάτων μας, τις έκτακτες εισφορές, τη 
μείωση των Κύριων συντάξεων, τη μείωση του αφορολόγητου ορίου, την αύξηση του 
πετρελαίου θέρμανσης, γιατί όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της ελληνικής 
οικονομίας, αλλά αντίθετα περιορίζουν ακόμα περισσότερο τη ζήτηση, διευρύνοντας την 
ύφεση και εντείνοντας τα αδιέξοδα της ελληνικής οικονομίας χωρίς καμία προοπτική 
ανάπτυξης, απαιτώντας: 

 
 

 Την ακύρωση όλων αυτών των άδικων και ατελέσφορων μέτρων που εμπεριέχονται στο 
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα  που οδηγούν σε νέες μειώσεις στα εισοδήματα και τα δικαιώματα των 
εργαζόμενων.  

 

 Την ανάσχεση και ανατροπή του κλίματος των απολύσεων και  της διόγκωσης της ΑΝΕΡΓΙΑΣ. 
 

 Την επιβολή του απόλυτου σεβασμού και της εφαρμογής των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας 
και της Εργατικής Νομοθεσίας. 

 

 Το σταμάτημα του ξεπουλήματος και της εκποίησης των Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών 
κοινωνικής ωφέλειας και δημόσιου συμφέροντος. 

 Την εφαρμογή αναπτυξιακών πολιτικών. 
 
 

ΟΧΙ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ και στην ΑΠΕΡΓΙΑ 
 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ  
 

 ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 11.00 πμ   και 
 ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΙΣ 7:00 μμ 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας 

 
Γιώργος Γιαννακόπουλος        Γιώργος Μότσιος  


