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EPSU Press communication 

Η EPSU απαιτεί μια άλλη λύση για τον ελληνικό λαό 
αντί της λιτότητας που επιδεινώνει την κρίση 

 
 
(9 February 2012) "Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων των Δημοσίων Υπαλλήλων 
(EPSU) εκφράζει την αλληλεγγύη της προς το ελληνικό συνδικαλιστικό κίνημα", δηλώνει η 
Carola Fischbach-Pyttel, Γενική Γραμματέας της EPSU, την παραμονή της 48ωρης γενικής 
απεργίας στην Ελλάδα αύριο Παρασκευή και μεθαύριο Σάββατο. 
 
Η απεργία καλείται για να δηλώσει την αντίθεση των εργαζομένων προς τις προτάσεις για 
μείωση του κατώτατου μισθού στα 520 ευρώ και κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. 
Αυτό απλά τιμωρεί τους εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν πρόβλημα επιβίωσης. 
Επιδεινώνει την κοινωνική κρίση και ισοδυναμεί με μια μορφή κοινωνικού πολέμου από τα 
πάνω.  
Η "καταστρόικα" (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή 
Ένωση) ζητά ακόμα την αναδιάρθρωση του συνταξιοδοτικού συστήματος. Μόνο αν 
ικανοποιηθούν αυτές οι συνθήκες, θα λάβει η Ελλάδα τα 130 δις ευρώ που χρειάζεται για να 
συνεχίσει να πληρώνει τους τόκους του χρέους της προς τις ιδιωτικές τράπεζες.  
 
 
Αυτή την κρίσιμη στιγμή, η EPSU καλεί όλα τα ευρωπαϊκά συνδικάτα να στείλουν μηνύματα 
αλληλεγγύης στους Έλληνες συναδέλφους μας.  
H EPSU καλωσορίζει τη διαμαρτυρία που οργανώνεται από βέλγικα συνδικάτα αύριο 10 
Φλεβάρη στις 5 το απόγευμα μπροστά στην Ελληνική Πρεσβεία στις Βρυξέλλες. 
 
Για περισότερες πληροφορίες:  Pablo Sanchez, email : psanchez@epsu.org  τηλ.: 0032 
474626633 

 
 
 
 

 
 
 
 

EPSU is the European Federation of Public Service Unions. It is the largest federation of the ETUC 
and comprises 8 million public service workers from over 275 trade unions; EPSU organizes workers 

in the energy, water and waste sectors, health and social services and local and national 
administration, in all European countries including in the EU’s Eastern Neighborhood. EPSU is the 

recognized regional organization of Public Services International (PSI). 
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