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Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2014 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
24ωρη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ 

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 
Συναδέλφισσες-συνάδελφοι, 
      Η 24ωρη Γενική Απεργία στις 27 Νοεμβρίου πρέπει να αποτελέσει μια μεγάλη κινητοποίηση και 
να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για αλλαγή των μνημονιακών πολιτικών που εφαρμόζονται τα 
τελευταία 4 χρόνια με τα γνωστά αποτελέσματα. 
      Κυβέρνηση και Τρόικα καταργούν εκτός από τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, 
δημοκρατικούς θεσμούς, διαδικασίες και κάθε έννοια κοινωνικής δικαιοσύνης και ασφάλειας.  Η 
ελληνική κοινωνία βιώνει την ανεργία, τη φτωχοποίηση και τη λιτότητα.  
      Ο νέος Προϋπολογισμός που καταθέτει η κυβέρνηση προς ψήφιση στη Βουλή επιδεινώνει  τα 
ήδη σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα συνήθη και μόνιμα υποζύγια, οι μισθωτοί και οι 
συνταξιούχοι. Μπαίνει στο στόχαστρο ο συνδικαλιστικός νόμος, με σκοπό την χειραγώγηση και την 
θεσμική αποδυνάμωση των συνδικάτων, την κάμψη της αντίστασης και αντίδρασης των 
εργαζομένων και την κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 
- Να σταματήσει επιτέλους η δογματική εμμονή κυβέρνησης και δανειστών στις αδιέξοδες πολιτικές.  

- Να σταματήσει κάθε σκέψη για νέα μέτρα, νέες περικοπές στις συντάξεις και στα εφάπαξ. 
- Να σταματήσει κάθε σκέψη για ιδιωτικοποιήσεις σε οργανισμούς στρατηγικής σημασίας. 
- Να αποκατασταθεί άμεσα και συνολικά το πλαίσιο των συλλογικών διαπραγματεύσεων. 
- Να επανέλθει ολικά ο θεσμός του Ο.ΜΕ.Δ. 
- Να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης των ανέργων και των οικογενειών που δεν έχουν καθόλου 

εισοδήματα. 
- Να ενισχυθεί η χρηματοδότηση του ασφαλιστικού συστήματος από το κράτος και να σταματήσει 

κάθε άλλη παρέμβαση. 

Συμμετέχουμε μαζικά-δυναμικά την ΠΕΜΠΤΗ 27-11 και ώρα 11:00 πμ 
στην Απεργιακή Συγκέντρωση  στην Πλατεία Κλαυθμώνος 

ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΡΑ 
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ 

 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Σινιώρης Γιώργος Κιόσης Χρήστος 

 

Προσυγκέντρωση στα Γραφεία της Ομοσπονδίας στις 10:00 πμ., Αθηνάς 58. 

http://www.ome-eydap.gr/
mailto:info@ome-eydap.gr
mailto:omeeydap@otenet.gr

