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Εµείς οι απεργοί, εργαζόµενοι στην Περιφέρεια Αττικής, που συγκεντρωθήκαµε 
σήµερα, Τρίτη 17/01/2012, αντιστεκόµαστε: 
 
Στις πολιτικές λιτότητας, περικοπών µισθών και συντάξεων, διάλυσης των 
Υπηρεσιών και του Κοινωνικού Κράτους, απολύσεων και ανεργίας, φορολογικής 
λεηλασίας που εξαθλιώνουν την ζωή µας. 
 
Η Κυβέρνηση προωθεί νέες αντεργατικές ρυθµίσεις, ανατροπή και κατάργηση 
χρόνιων κατακτήσεων, θέτοντας ζήτηµα ακόµα και για την Εθνική Γενική 
Συλλογική Σύµβαση Εργασίας! 
 
Εφαρµόζοντας τις εκβιαστικές απαιτήσεις των Τροϊκανών δανειστών εξελίσσει νέα 
επίθεση στα οικονοµικά, ασφαλιστικά και εργασιακά µας δικαιώµατα.  Καµία 
ουσιαστική πολιτική δεν υπάρχει για την ανάπτυξη και την δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας, αντίθετα οι Τράπεζες µε την ευλογία Τροϊκανών και Κυβέρνησης 
συνεχίζουν να σφίγγουν στην µέγγενη τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις, οδηγώντας 
εκατοντάδες µικρά µαγαζιά και βιοτεχνίες σε κλείσιµο και χιλιάδες συναδέλφους 
µας στην ανεργία. 
 
Οι εργοδότες αποθρασυνόµενοι από την ανοχή της Κυβέρνησης, µετατρέπουν την 
αγορά εργασίας σε ζούγκλα, αρνούνται να καταβάλλουν µισθούς, εκβιάζουν για 
την σύναψη ατοµικών συµβάσεων και τροµοκρατούν µε τον εφιάλτη της ανεργίας, 
εκατοντάδες συνάδελφοι µας δεν πήραν ούτε δώρο Χριστουγέννων. 
 
Εµείς, οι εργαζόµενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι που δεν έχουµε καµία 
ευθύνη για την κρίση και διαδηλώνουµε σήµερα στην Κλαυθµώνος, 
 

Απαιτούµε: 

 Άµεσα και αποτελεσµατικά µέτρα αντιµετώπισης της ανεργίας, των 

ελαστικών µορφών εργασίας και των εργοδοτικών αυθαιρεσιών. 
 

 Κατάργηση της εκ’ περιτροπής εργασίας. 
 

 ∆ιεύρυνση και αύξηση των κοινωνικών παροχών ενίσχυσης των ανέργων, 

ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστηµα της ανεργίας. 



 

 Βιώσιµα Ασφαλιστικά Ταµεία. Καµία περικοπή κύριων και επικουρικών 

συντάξεων.  Άµεση καταβολή χρωστούµενων και εργοδοτικών εισφορών 

χωρίς καµία µείωση τους. 
 

 Ισχυροποίηση και όχι αποδυνάµωση των Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας, 

των ασφαλιστικών και εργασιακών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 
 

 Υποχρεωτικότητα και γενίκευση των Κλαδικών Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας, κάλυψη ΟΛΩΝ των εργαζοµένων από Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας, καµία παραβίαση ή υποβάθµιση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας. 
 

 Σταθερή εργασία µε δικαιώµατα και αξιοπρέπεια για όλους.  Καµία απόλυση 

στον Ιδιωτικό Τοµέα, καµία εφεδρεία – απόλυση στο ∆ηµόσιο και Ευρύτερο 

∆ηµόσιο Τοµέα. 
 

Εκφράζουµε την αλληλεγγύη µας στους συναδέλφους µας, που πρώτοι 
βρέθηκαν στο µάτι του κυκλώνα και αγωνιστικά απαιτούν το αυτονόητο, 
καταβολή των δεδουλευµένων τους, αξιοπρεπή εργασία για όλους, µε πλήρη 
δικαιώµατα. 
 

Την κρίση να πληρώσουν οι εισφοροκλέπτες και οι φοροκλέπτες, οι 
έχοντες και κατέχοντες, όλοι αυτοί που ασέλγησαν σε βάρος του Κράτους και των 
εργαζοµένων για να γεµίσουν τις τραπεζικές θυρίδες και τις Τράπεζες του 
εξωτερικού µε αδήλωτα, αφορολόγητα και «µαύρα» χρήµατα της ελληνικής 
οικονοµίας. 
 

∆εν ανεχόµαστε να µας αντιµετωπίζουν ως προϊόν προς κατανάλωση! 
 

∆εν ανεχόµαστε να κλέβουν τις ζωές µας! 
 

Κανένας µόνος του!!   
 

Όλοι µαζί µπορούµε να ανατρέψουµε τα σχέδια τους!! 
 
 
 
 

Η Απεργιακή Συγκέντρωση του Ε.Κ.Α. 


