
 
 

 

      
 
 To all Greek affiliates 
Contact person : Jan Willem Goudriaan 
Brussels, 11 December 2017 
 
EPSU solidarity with the general strike called by ADEDY and GSEE on 14 December 
 
On behalf of EPSU I want to express our support for the general strike you have called for next 
Thursday. It is extremely important for the trade union movement to continue to show its opposition to the 
austerity policies that are still being pushed on Greece by the European institutions. Restricting the right 
to strike flies in the face of the EU pillar of social rights proclaimed in Gothenburg. 
 
The last thing that the Greek economy needs now are further cuts to pay through reduced tax allowances 
and cuts to pensions. The priority should be to support the economy and increase wages across the 
board, in line with the Pay Rise campaign of the ETUC. It is also essential to invest in public 
administration. Unfreezing pay and recruitment is crucial for ensuring that there are increased numbers 
of trained and qualified staff to deliver public services and begin to reverse the severe cuts that have 
been imposed over the last eight years.  
 
European leaders have been talking a lot about establishing a pillar of social rights but failing to ensure 
that their economic policies reflect this new commitment. We support the Greek trade union 
confederations in their action that we hope will be a clear reminder to the European institutions that they 
need to change course. 
Yours in solidarity, 
 
H ESPU αλληλέγγυα με τη γενική απεργία που καλούν ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ στις 14 Δεκέμβρη 
 
Εκ μέρους της EPSU, εκφράζω την υποστήριξη μας στη γενική απεργία που καλείται για την ερχόμενη 
Τετάρτη. Είναι πολύ σημαντικό το συνδικαλιστικό κίνημα να συνεχίζει να δείχνει την αντίθεσή του στις 
πολιτικές λιτότητας που ακόμα επιβάλλονται στην Ελλάδα από τους θεσμούς της ΕΕ. Ο επιχειρούμενος 
περιορισμός του δικαιώματος της απεργίας είναι ενάντια στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων που ανακηρύχθηκε στο Γκέτεμποργκ. 
 
Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η ελληνική οικονομία είναι επιπλέον περικοπές σε φοροαπαλλαγές 
για τους πιο αδύναμους και συντάξεις. Η προτεραιότητα θα έπρεπε να είναι στη στήριξη της οικονομίας 
και τις αυξήσεις μισθών σε όλους τους κλάδους, όπως προωθεί η καμπάνια "η Ευρώπη χρειάζεται 
αύξηση μισθού" της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων. Αυτό που χρειάζεται επίσης είναι η 
επένδυση της δημόσια διοίκηση. Το ξεπάγωμα μισθών και προσλήψεων είναι κρίσιμο για εξασφαλιστεί 
το απαραίτητο εκπαιδευμένο προσωπικό για να λειτουργήσουν οι δημόσιες υπηρεσίες και να αρχίσουν 
να ανατρέπονται οι σκληρές περικοπές των τελευταίων οκτώ χρόνων. 
 
Οι ευρωπαίοι ηγέτες μιλούν πολύ για την εγκαθίδρυση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών 
δικαιωμάτων, αλλά οι οικονομικές πολιτικές τους δεν ανταποκρίνονται στη νέα τους αυτή δέσμευση. 
Στηρίζουμε τα ελληνικά συνδικάτα στη δράση τους κι ελπίζουμε ότι θα θυμίσουν στους ευρωπαϊκούς 
θεσμούς ότι πρέπει να αλλάξουν πορεία. 
 
με την αλληλεγγύη μου, 

 
 
 
 
 
 
 

Jan Willem Goudriaan 
EPSU General Secretary 


