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ΤΕΤΑΡΤΗ 20/2 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

Εργαζόμενοι, Συνταξιούχοι, Άνεργοι,

ΟΛΟΙ  ΜΑΖΙ  στην  24ωρη  ΓΕΝΙΚΗ  ΑΠΕΡΓΙΑ  των  Συνδικάτων  την 
ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΦΛΕΒΑΡΗ 2013 για να κάνουμε πιο ισχυρή τη ΔΥΝΑΜΗ 
μας, για να επιβάλλουμε το ΔΙΚΙΟ μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

• Υπογραφή  Συλλογικών  Συμβάσεων  για  τη  διασφάλιση  των 
βασικών και θεμελιακών εργασιακών μας δικαιωμάτων.

• Δουλειές, ανάπτυξη, εργασιακή προοπτική και απασχόληση για 
τους ΝΕΟΥΣ και για ΟΛΟΥΣ.

• Φραγμό  στον  καλπασμό  της  ΑΝΕΡΓΙΑΣ  και  στην 
περιθωριοποίηση της κοινωνίας.

• Ασφάλιση και ασφάλεια δουλειάς, με σεβασμό στα εργασιακά 
και ασφαλιστικά δικαιώματα.

• Κατάργηση  των  επιστρατεύσεων  και  των  κυβερνητικών 
Συνταγματικών εκτροπών.

• Συνδικαλιστικά–πολιτικά  και  δημοκρατικά  δικαιώματα,  σε 
ΟΛΟΥΣ και για ΟΛΑ.

• “MNHMONIO” ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΤΙΜΩΝ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΕΡΓΙΩΝ

Αυστηρή πάταξη της φοροδιαφυγής, της φοροκλοπής και 
εισφοροδιαφυγής με δήμευση περιουσιών.

ΤΕΡΜΑ στην ΑΝΟΜΙΑ και ΑΣΥΛΙΑ των ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΙΣΧΥΡΩΝ 



ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ

• Τις δραματικές μειώσεις μισθών-συντάξεων και κοινωνικών 
παροχών

• Τις ατομικές συμβάσεις

• Τη λιτότητα διαρκείας

• Τις εργοδοτικές αυθαιρεσίες

• Την καταπάτηση των βασικών και θεμελιακών εργασιακών 
δικαιωμάτων

• Τη φοροεπιδρομή και τα χαράτσια

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ

Τις υφεσιακές αδιέξοδες και αντιαναπτυξιακές Κυβερνητικές πολιτικές 
των μνημονίων που εξοντώνουν ΚΟΙΝΩΝΙΑ και ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ.

Τις  ελαστικές  και  ανασφάλιστες  συνθήκες  ψευτοαπασχόλησης  και 
βάρβαρης εκμετάλλευσης εργαζομένων.

Τον αυταρχισμό, την αυθαιρεσία, τη βία απ΄όπου κι αν προέρχεται 
γιατί υπονομεύουν τη δημοκρατία και συκοφαντούν το συλλογικό και 
συνδικαλιστικό μας αγώνα.

Τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που ευνοούν και ισχυροποιούν τους 
λίγους και τους τραπεζίτες, που εξαθλιώνουν και φτωχοποιούν τους 
πολλούς και τους απλούς πολίτες.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Η ενότητα ΟΛΩΝ των εργαζομένων, έξω από κόμματα και χρώματα η 
συστράτευση και ο κοινός αγώνας, ισχυροποιεί τη δύναμή μας στη 
διεκδίκηση των κοινών μας αιτημάτων, ώστε να επιβάλλουμε λύσεις 
φιλεργατικές και αναπτυξιακές προς όφελος του Λαού και της χώρας. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

και στην Απεργιακή Συγκέντρωση ώρα 11.00 - ΠΕΔΙΟ ΑΡΕΩΣ


