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Οι απεργοί που συγκεντρωθήκαµε σήµερα Τετάρτη στο Πεδίον Άρεως στην 

απεργιακή συγκέντρωση της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, αντιδρώντας στα άδικα 

οικονοµικά µέτρα και µε αιχµή το νόµο για τα «επείγοντα µέτρα του προγράµµατος 

στήριξης της ελληνικής οικονοµίας του 2011» και τον προϋπολογισµό του 2011, 

εγκρίναµε το παρακάτω ψήφισµα: 

Η κυβέρνηση  κατ’ εντολή των απαράδεκτων απαιτήσεων της τρόικας των τοκογλύφων 

δανειστών επιβάλει στους εργαζόµενους  στους συνταξιούχους και σε ολόκληρη την 

κοινωνία µια σειρά σκληρών και άδικων µέτρων που δεν µπορούν πλέον να σηκώσουν 

στις πλάτες τους .Υλοποιούνται πολιτικές που ακυρώνουν και ισοπεδώνουν εργασιακά, 

οικονοµικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, αφήνοντας στο απυρόβλητο 

τους µεγαλοεπιχειρηµατίες ,τους τραπεζίτες τους ΕΧΟΝΤΕΣ και ΚΑΤΕΧΟΝΤΕΣ. Οι 

εργαζόµενοι ,οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι αρνούνται να ξαναπληρώσουν τα βάρη της 

κρίσης και της αδιέξοδης οικονοµικής πολιτικής αρνούνται να υποταχθούν στις 

Νεοφιλελεύθερες πολιτικές  των ευρωπαίων ηγετών.  

ΓΙ ‘αυτό ΑΝΤΙ∆ΡΟΥΜΕ ,ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ 

• Την κατάργηση των αντεργατικών και αντικοινωνικών διατάξεων του 

µνηµονίου. 

• Την ανάκληση των αντεργατικών και αντικοινωνικών  διατάξεων του 

πρόσφατου απαράδεκτου νόµου: 

- για τις ειδικές επιχειρησιακές ΣΣΕ, τη ∆ιαιτησία, την άρση εγγυήσεων 

για τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης και τις αποζηµιώσεις απόλυσης 

των νεοπροσλαµβανοµένων. 

- για τις σαρωτικές αλλαγές στις ∆ΕΚΟ, που παραβιάζοντας ευθέως τη 

συλλογική αυτονοµία, καταργώντας τις ΣΣΕ και επιβάλλουν νέες 

δραστικές µειώσεις των αποδοχών των εργαζοµένων, µεθοδεύουν το 

κλείσιµο ή την ιδιωτικοποίησή τους και ανοίγουν το δρόµο σε 

απολύσεις προσωπικού. 

- για την αύξηση του ΦΠΑ για πολλά προϊόντα και υπηρεσίες ευρείας 

λαϊκής κατανάλωσης.  

Αποδέσµευση της χώρας από τα δεσµά του µνηµονίου, των 

τοκογλύφων δανειστών, που οδηγούν την κοινωνία στην εξαθλίωση και 

την οικονοµία σε βαθύτατη ύφεση 

• Την αναµόρφωση του Προϋπολογισµού έτους 2011 από µια αµιγώς 

δηµοσιονοµική και λογιστική δέσµη σκληρών µέτρων πρωτοφανούς λιτότητας, 

σε εργαλείο οικονοµικής ανάκαµψης και ανάπτυξης µε κοινωνικούς στόχους 

και ρήτρες κοινωνικής προστασίας, µε στόχο τη διασφάλιση των 



ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων, του εισοδήµατος ιδιαίτερα των 

χαµηλόµισθων και χαµηλοσυνταξιούχων και της κοινωνικής συνοχής.  

• Σεβασµό και θωράκιση του πλαισίου συλλογικών διαπραγµατεύσεων 

και Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας του Ν. 1876/1990.  

• Άρση της επίταξης των ναυτικών.  

• Σταθερή και πλήρης εργασία µε το σύνολο των δικαιωµάτων για όλους. 

• Άµεσα µέτρα για την προστασία της απασχόλησης και των 

θέσεων εργασίας.  

• Αυστηρές κυρώσεις στους εργοδότες που επωφελούνται από την 

οικονοµική κρίση σε βάρος των εργαζοµένων και των δικαιωµάτων 

τους. 

• Άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας µε ενεργητικές 

πολιτικές µετάβασης σε θέσεις πλήρους και σταθερής εργασίας.  

• Έκτακτα µέτρα τόνωσης της ανάπτυξης και της απασχόλησης µε 

αναπτυξιακά, οικονοµικά µέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε κονδύλια 

που πρέπει και µπορούν να προέλθουν από τις χρηµατιστηριακές 

κερδοσκοπικές κινήσεις των κεφαλαίων και των αγορών. 

• Επιµήκυνση του χρόνου καταβολής του επιδόµατος ανεργίας και 

διαµόρφωσή του στο 80% του κατώτατου µισθού. Επέκταση της 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης για όλο το χρόνο της ανεργίας. 

• Άµεσα µέτρα προστασίας και ενίσχυσης του εισοδήµατος των 

χαµηλόµισθων και των χαµηλοσυνταξιούχων.  

• Επαναχορήγηση της 13
ης

 και 14
ης

 σύνταξης. Του 13
ου

 και 14
ου

 

µισθού. 

• Προστασία των δηµόσιων υπηρεσιών και επιχειρήσεων και 

αναβάθµιση των κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών. 

• Άµεσα, αυστηρά και αποτελεσµατικά µέτρα πάταξης της ακρίβειας, των 

µονοπωλιακών συµπεριφορών και δράσεων, µείωση και όχι αύξηση των 

τιµολογίων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ενέργεια, νερό, εισιτήρια, 

υπηρεσίες υγείας, οικογενειακής στήριξης, παιδείας κλπ). 

• Ενίσχυση του ΣΕΠΕ για τον αποτελεσµατικό έλεγχο και την αυστηρή 

τιµωρία των αντεργατικών εργοδοτικών συµπεριφορών που καταπατούν 

καθηµερινά τα δικαιώµατα των εργαζοµένων µε την απειλή απώλειας της 

θέσης εργασίας τους. 

• Την επαναφορά κατοχύρωση και διεύρυνση των µισθολογικών, 

ασφαλιστικών, εργασιακών και συλλογικών δικαιωµάτων µας. 

 

  


