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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ 24ΩΡΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ  

 

Oι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι νέες που  

συγκεντρωθήκαμε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015 στην πλατεία 

Κλαυθμώνος, εκφράσαμε για ακόμη μία φορά την οργή και αγανάκτηση μας 

για τη συνέχιση της ίδιας καταστροφικής και αδιέξοδης πολιτικής των 

μνημονίων και αφού ακούσαμε τους ομιλητές εγκρίναμε το παρακάτω 

ψήφισμα:  

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι µε ακόμη ένα νέο σκληρό µνηµόνιο, µε επαχθείς 

όρους, µε νόμους και  μέτρα που δίνουν ουσιαστικά τη χαριστική βολή στην 

κοινωνία και στην οικονομία, καταργώντας κάθε παροχή εργασιακής και 

κοινωνικής ασφάλειας. 

 Είμαστε αντιμέτωποι µε αποφάσεις που εντείνουν την ύφεση, αυξάνουν την 

ανεργία, η οποία βρίσκεται ήδη σε πολύ υψηλά επίπεδα, ρίχνοντας για µια 

ακόμη φορά στις πλάτες των μισθωτών και των συνταξιούχων δυσβάστακτα 

βάρη, την ώρα που η οικονομική και πολιτική ελίτ, η οποία έμαθε να 

στηρίζεται στην κατασπατάληση των δημοσιών πόρων παραμένει για 

πολλοστή φορά αλώβητη και κερδισμένη. 

Τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέες και οι νέοι της χώρας, 

έχουμε µόνο µια επιλογή. Να συνεχίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να δίνουμε μάχη για 

την ανατροπή των Μνηµονίων, για την επαναφορά των δημοκρατικών 

εργασιακών και κοινωνικών µας δικαιωμάτων. 

 

 



 

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

 

 Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών μνημονιακών 

διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των συλλογικών 

εργατικών δικαιωμάτων και εγγυήσεων και την εμπέδωση της 

εργοδοτικής αυθαιρεσίας. Κανένα άλλο μέτρο που θα επιβαρύνει τα 

συνήθη υποζύγια τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. 

 

 Kαμία αλλαγή στην κοινωνική ασφάλιση που θα μετατρέπει τις 

συντάξεις σε επιδόματα φτώχειας. 

  

 Ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα αντιμετώπισης της ανεργίας 

και ανακούφισης των ανέργων. Καμία εξαίρεση από την εργατική 

προστασία λόγω ηλικίας. 

 

 Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον 

προσδιορισμό του κατώτατου μισθού και ημερομισθίου. 

Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της 

καθολικότητας ισχύος του συνόλου των όρων (μισθολογικών και 

λοιπών) της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και 

άμεση επαναφορά σε σταθερές βάσεις των πυλώνων του 

συλλογικού εργατικού δικαίου για την επεκτασιμότητα των 

συλλογικών συμβάσεων και τη μετενέργεια του συνόλου των όρων 

τους. 

 

 Αποτελεσματική προστασία της πρώτης κατοικίας. Κανένα σπίτι στα 

χέρια τραπεζίτη! 

  

 Καμία παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων, καμία παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο 

για την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του 

lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.  

 

 Να μπει οριστικό τέλος στις  πολιτικές φορομπηχτικής επιδρομής 

κατά των μικρομεσαίων, συγκαλυμμένης προστασίας των 

φοροκλεπτών και των μεγαλοφειλετών, εκχώρησης του δημόσιου 



πλούτου σε πανίσχυρους εγχώριους και διεθνείς ομίλους, πολιτικές 

δραματικής υποβάθμισης της Υγείας, της Παιδείας, της Πρόνοιας και 

των Κοινωνικών Υπηρεσιών, πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής 

προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. 

 

 Επανασύσταση των φορέων εργατικής εστίας και κατοικίας που 

σήμερα είναι αναγκαία κάθε άλλο παρά ποτέ και έχουν 

πολλαπλασιαστικά οφέλη για τους αδύναμους συνανθρώπους μας. 

 

 Διασφάλιση από το Κράτος της βιωσιμότητας και των παροχών των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και την επαναφορά των κύριων και 

επικουρικών συντάξεων σε επίπεδα αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

 

 Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και 

επιχειρήσεων κοινωνικής ωφέλειας. Όχι στο ξεπούλημα των 

κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών. 

 

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Ελάφρυνση των μισθωτών και των 

συνταξιούχων από τα άδικα και υπέρμετρα βάση της φορολογικής 

επιδρομής.  

 

 Τέλος στον αυταρχισμό και τη φτωχοποίηση. 

 

 
Οι αγώνες του εργατικού κινήματος είναι συνυφασμένοι µε το δημόσιο 

γενικό συμφέρον και το καλό της εργατικής δύναμης της χώρας και 

ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας και ο δρόμος του αγώνα είναι πλέον 

µονόδροµος. 

 

 

 

 

 

 


