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Αθήνα, Νοέμβριος 2010 
 

 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 
 

 
 
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι 
 
 Οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι άνεργοι όλης της χώρας βρισκόμαστε και 
πάλι στο μάτι του κυκλώνα.  
 
 Με τις νομοθετικές ρυθμίσεις απόρροια του μνημονίου οδηγηθήκαμε στη 
δραματική περικοπή των εισοδημάτων μας και στη πλήρη ανατροπή των ασφαλιστικών 
και εργασιακών μας δικαιωμάτων. Και όλα αυτά ήταν μόνο η αρχή.  
 

Η εφαρμογή όρων του μνημονίου που υλοποιούνται μέσα από τον 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΟΥΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ που κατέθεσε η 

Κυβέρνηση, πλήττουν βάναυσα τον κόσμο της εργασίας, τους συνταξιούχους και τους 
ανέργους.  

 

ΛΕΜΕ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΧΙ : 
 

- Σε νέες περικοπές των εισοδημάτων μας. 
- Σε νέα φορολογικά βάρη με την αύξηση των έμμεσων φόρων. 
- Σε νέα υποβάθμιση των ασφαλιστικών και κοινωνικών μας 
δικαιωμάτων. 
- Στη αποσάθρωση των Ελεύθερων Συλλογικών Διαπραγματεύσεων. 
- Στο ξεπούλημα των ΔΕΚΟ. 
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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ : 

 

- Διατήρηση των θέσεων εργασίας. 
- Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας. 
- Διαφύλαξη του θεσμού των Συλλογικών Συμβάσεων. 
- Ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλόμισθων και 
χαμηλοσυνταξιούχων. 
- Επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης. 
- Προστασία των Δημόσιων και Κοινωνικών αγαθών. 
 

 Συμμετέχουμε μαζικά και δυναμικά στην  
 
3ωρη παναττική στάση εργασίας στις 25 Νοεμβρίου, 12:00 με 15:00 και 
στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος και 
οργανώνουμε την 24ωρη Γενική Απεργία στις 15 του Δεκέμβρη.  
 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, 
 
Σε συνεργασία με την ΓΣΕΕ, τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα 

συντονίζουμε τις δράσεις μας και θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας όσο 
συνεχίζονται αυτές οι νεοφιλελεύθερες και αντεργατικές πολιτικές που οδηγούν την 
οικονομία μας σε βαθιά ύφεση και διαρρηγνύουν τον ιστό της Ελληνικής κοινωνίας.  
 

Όλοι μαζί, εργαζόμενοι – συνταξιούχοι – άνεργοι, ενώνουμε την φωνή μας και 

βροντοφωνάζουμε   Φ Τ Α Ν Ε Ι  Π Ι Α .  
 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 3ωρη ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στις 13:00  
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΗΝ ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς 
ΓΙΑ  ΤΗΝ ΟΜ.Ε. – Ε.ΥΔ.Α.Π. 

 
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας 

  
Δημούδης Βαγγέλης Τερζής Κώστας 

 


