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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                              

Θέμα: Συμμετοχή στην κινητοποίηση της ΓΣΕΕ την Πέμπτη 18/10/2012 

   Η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ αποφάσισε να συμμετέχει στην απεργιακή κινητοποίηση 
της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 18/10/2012 θεωρώντας ότι η ένταση της δράσης και 
των αγώνων του λαού είναι ο μόνος δρόμος για να αποτραπεί η ψήφιση των νέων μέτρων. 

   Η τρικομματική κυβέρνηση με την τρόικα θέλουν να διαμορφώσουν μισθούς Κίνας και 
συντάξεις πείνας. 

  Σχεδιάζουν νέες μειώσεις στον κατώτατο μισθό της ΕΓΣΣΕ που θα συμπαρασύρει προς τα 
κάτω όλους τους μισθούς στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αυξάνουν τα ωράρια εργασίας 
και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, καταργούν στην πράξη την κοινωνική ασφάλιση, το 
πενθήμερο, διαλύουν τις εργασιακές σχέσεις, προχωρούν σε καταργήσεις υπηρεσιών και 
απολύσεις στο δημόσιο και βυθίζουν την κοινωνία στην ανεργία και την φτώχεια. 

    Οι εργαζόμενοι πρέπει να κάνουν δική τους υπόθεση τον αγώνα ώστε να μην περάσουν 
τα νέα βάρβαρα αντεργατικά μέτρα για να ανατραπεί αυτή η πολιτική που οδηγεί την 
κοινωνία στην καταστροφή. 

Γιʼ αυτό το λόγο, οι εργαζόμενοι στους ΗΣΑΠ θα πραγματοποιήσουν την Πέμπτη 
18/10/2012 στάση εργασίας από την έναρξη της βάρδιας μέχρι τις 9.00 π.μ., ώστε 
να διευκολυνθούν όλοι οι εργαζόμενοι να συμμετάσχουν στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις. 

Παράλληλα η Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ θα συμμετάσχει στην απεργιακή συγκέντρωση 
της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ στο πεδίο του Άρεως και καλούμε όλους τους συναδέλφους, εργαζόμενους 
να δώσουν με την παρουσία τους ένα ηχηρό μήνυμα αντίστασης στην κυβέρνηση και στην 
τρόϊκα, που οδηγούν την κοινωνία στην εξαθλίωση. 

  

Αντιστεκόμαστε- Αντιδρούμε: 

Για να ακουστεί η φωνή των εργαζομένων, των συνταξιούχων και όλων των πολιτών. 

Για να ανατραπεί η βάρβαρη και καταστροφική νεοφιλελεύθερη πολιτική 

 
     Για τη Διοίκηση  

 
     Ο Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 

 

                        Β. Σταθούσης                                                                       Τ. Τριανταφύλλου 
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