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ΠΛΗΡΗ ΤΠΑΚΟΗ ΣΟΝ "ΦΕΣΦΑ" ΣΗ ΣΡΟΪΚΑ 
 

 
Τθν ϊρα που ο Πρωκυπουργόσ δθλϊνει ότι θ τρίτθ αξιολόγθςθ κλείνει χωρίσ 

οφτε ζνα ευρϊ νζα δθμοςιονομικά μζτρα - πιςτοποιϊντασ τθν πλιρθ άρνθςθ 

πραγματικότθτασ που ζχει θ Κυβζρνθςθ - ςυνεχίηεται θ πλιρθσ υπακοι τθσ 

ςτον "ΦΕΣΦΑ" τθσ Σρόικασ, φζρνοντασ προσ ψιφιςθ νζα ςκλθρά μζτρα, 

μεταξφ των οποίων και θ απαράδεκτθ τροπολογία για τον περιοριςμό του 

δικαιϊματοσ ςτθν απεργία. 

Με τθ μεκόδευςθ τθσ υπερβολικά αυξθμζνθσ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων 

που βιϊνουν κακεςτϊσ πρωτοφανοφσ εργαςιακισ αναςφάλειασ, για τον 

τρόπο λιψθσ απεργιακισ απόφαςθσ, επιδιώκεται να κρίνονται παράνομεσ 

το 99% των απεργιών που κα κθρφςςουν τα ςωματεία ςτο μζλλον.  

Η Κυβζρνθςθ ρίχνει ςτο καλάκι των αχριςτων τθν υπόςχεςι τθσ για 

επαναφορά τθσ ςυλλογικισ προςταςίασ των εργαηομζνων, 

αποδυναμϊνοντάσ τθν ακόμθ περιςςότερο, ςτθρίηοντασ το ςχζδιο: φτθνοί 

εργαηόμενοι χωρίσ ωράριο εργαςίασ με περιοριςμζνο το δικαίωμα ςτθν 

απεργία με πολφμθνεσ κακυςτεριςεισ μιςκών, με κακζσ ςυνκικεσ 

εργαςίασ. 

Η ΓΣΕΕ κυμίηει ςτθν Κυβζρνθςθ και ςτουσ δθμοκράτεσ εκπροςϊπουσ του 

ελλθνικοφ λαοφ ςτο κοινοβοφλιο, ότι ςτο ελλθνικό Σφνταγμα αναγνωρίηεται 

ανεπιφφλακτα το δικαίωμα απεργίασ και τουσ καλεί να καταψθφίςουν 

οποιαδιποτε ρφκμιςθ ειςαχκεί από τθν κυβζρνθςθ για τον περιοριςμό του 

δικαιϊματοσ των εργαηομζνων να απεργιςουν.  

Μαηί με τθν επαναφορά τθσ τροπολογίασ για τθν απεργία, φζρνουν προσ 

ψιφιςθ και τθν αλλαγι του νόμου Κατςζλθ, με τουσ πλειςτθριαςμοφσ να 



γίνονται ευκολότεροι δθμιουργϊντασ ζνα ακόμθ ουςιϊδεσ πλιγμα ςτθν 

κοινωνία.  

Μζςα ςτθν καταιγίδα των αντεργατικϊν μζτρων που προθγικθκαν και 

φτωχοποίθςαν ακόμθ περιςςότερο εργαηόμενουσ και ςυνταξιοφχουσ, θ 

Κυβζρνθςθ προωκεί και μζτρα, που δεν είναι καν ςτα προαπαιτοφμενα, ςτα 

οποία ζχουν δεςμευτεί ζναντι τθσ Τρόικασ, όπωσ ο κεςμόσ τθσ υποχρεωτικισ 

διαμεςολάβθςθσ για τισ ατομικζσ και ςυλλογικζσ εργατικζσ διαφορζσ, 

οδθγϊντασ τουσ εργαηόμενουσ, ςε δφςκολεσ και δυνθτικά κοςτοβόρεσ 

αποφάςεισ, εάν επιλζξουν τθ δικαςτικι οδό για να διεκδικιςουν το δίκιο 

τουσ.  

Οφείλει θ Κυβζρνθςθ ι να αποςφρει ςυνολικά το ςχετικό άρκρο του /Ν 

και να ςυηθτιςει διεξοδικά με τουσ επιςτθμονικοφσ φορείσ και τθ ΓΕΕ το 

κεςμό τθσ εξωδικαςτικισ επίλυςθσ διαφορών ι να αποςφρει τθ διάταξθ 

που περιλαμβάνει εργατικζσ διαφορζσ ι  κατ' ελάχιςτον τα ζξοδα με 

ςαφινεια να ορίηεται ότι επιβαρφνουν τουσ εργοδότεσ. 

Η ΓΣΕΕ καλεί ςε αγωνιςτικι ετοιμότθτα και ςυςπείρωςθ όλουσ τουσ 

εργαηόμενουσ οργανϊνοντασ κινθτοποιιςεισ, ςτο πλαίςιο πανεκνικισ 

δράςθσ ςε ςυνεργαςία με τουσ κοινωνικοφσ και επιςτθμονικοφσ φορείσ τθσ 

χϊρασ.   

Για τθν οργάνωςθ των νζων κινθτοποιιςεων, που ζρχονται να προςτεκοφν 

ςτισ 45 Πανελλαδικζσ, αντιμνθμονιακζσ, πανεργατικζσ απεργίεσ και τισ 

εκατοντάδεσ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ, κα ςυνεδριάςει άμεςα το Γενικό 

Συμβοφλιο τθσ Συνομοςπονδίασ.  

Όςο θ Κυβζρνθςθ ςυνεχίηει τθν υλοποίθςθ μζτρων που εξακλιϊνουν τουσ 

εργαηόμενουσ, ο αγϊνασ κα ςυνεχίηεται.  
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