
Συγκέντρωση Σύνταγμα  
17 Οκτώβρη στις 6.30μ.μ.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – ΣΩΜΑΤΕΙΑ

3  ΑΥΞΉΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ,  
ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
3  ΚΑΤΑΡΓΉΣΉ  

ΤΩΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ

3  ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  
ΤΉΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΤΉΤΑΣ ΤΩΝ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

3  ΚΑΛΥΨΉ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ



Όλες οι οργανώσεις που μέχρι τώρα ξεπερνούν τις 400, σωματεία από κάθε κλάδο σε 
όλη τη χώρα, δεκάδες Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα συντονιζόμαστε, διεκδικούμε 
με ανυποχώρητο αγώνα την κατάργηση των αντεργατικών νόμων των τελευταίων ετών, 
την υπογραφή Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κλαδικών συμβάσεων 
εργασίας.

Απαιτούμε την επαναφορά και υπογραφή των κλαδικών 
συμβάσεων εργασίας, την αναπλήρωση των απωλειών μας! 
Κανένας εργαζόμενος κάτω από 751 ευρώ!

Όλες και όλοι στον αγώνα για σταθερή δουλειά  
με δικαιώματα, για αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, 

κοινωνικές παροχές.

ΚΑΛΟΎΜΕ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΎΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  
ΤΩΝ ΣΎΝΔΙΚΑΤΩΝ ΤΗ ΔΕΎΤΕΡΑ, 17 ΟΚΤΩΒΡΗ,  

6.30μ.μ. ΣΤΟ ΣΎΝΤΑΓΜΑ!

Δε μπορούμε να ζούμε με μισθούς ψίχουλα, χωρίς κοινωνική 
ασφάλιση, χωρίς δικαιώματα στη δουλειά! 

Στις 17 Οκτώβρη καταθέτουμε το δικό μας πόρισμα! 

Το πόρισμα των εργαζομένων! 

Καταθέτουμε σχέδιο νόμου σε όλα τα κόμματα της Βουλής (εκτός 
από τη ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής). 

Απαιτούμε να συζητηθεί και να γίνει νόμος!
Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ



Καλούμε τους συναδέλφους μας σε 
κάθε κλάδο, σε κάθε χώρο δουλειάς, 
κάθε εργαζόμενο που βασανίζεται 
από τα συνεχόμενα βάρβαρα μέτρα, 
να αξιοποιήσουμε τη δύναμή μας! 

Κανένας κλάδος μόνος του, κανέ-
να σωματείο μόνο του δεν μπορεί 
να αντιμετωπίσει την ενιαία κι οργα-
νωμένη επίθεση κυβέρνησης και ερ-
γοδοσίας. Δυναμώνουμε το μέτωπο 
μας, απέναντι στη μεγαλοεργοδοσια 
του κάθε κλάδου, που μας θέλει φτη-
νούς, ευέλικτους, χωρίς δικαιώματα.

Απέναντι στο σχεδιασμό κυβέρνη-
σης, ΕΕ, ΔΝΤ, μεγαλοεργοδοσίας που έχει ως στόχο την παραπέρα μείωση των μισθών, 
των μεροκάματων, των κοινωνικών παροχών, να αντιπαραθέσουμε το δικό μας σχεδια-
σμό, τις δικές μας κόκκινες γραμμές.

Κανείς δε ζει με 400 ευρώ!
Κυβέρνηση και κουαρτέτο προσπαθούν να αλλάξουν προς το χειρότερο το ήδη βάρβαρο 

υφιστάμενο πλαίσιο στην αγορά εργασίας και ταυτόχρονα να κοροϊδέψουν τους εργαζό-
μενους ότι δήθεν αποκαθιστούν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και νομοθετούν υπέρ 
τους. Προτείνουν να διατηρηθεί για έναν ακόμα χρόνο το σημερινό άθλιο καθεστώς, με 
τους μισθούς των 586 και 511 ευρώ και στη συνέχεια τα μεροκάματα να διαμορφώνο-
νται από μια «συμβουλευτική» επιτροπή, με κριτήριο την κατάσταση της οικονομίας, την 
ανταγωνιστικότητα δηλαδή τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ-ΑΝΕΛ επεκτείνει την επίθεση στους μισθούς, στο κατώτερο μεροκάματο με στόχο την 
παραπέρα μείωση στο μέσο μισθό.

Δε θα σταματήσουν, αν δεν τους σταματήσουμε εμείς!
Φτάνουν στο σημείο ακόμα και τα ψίχουλα του επιδόματος ανεργίας, που είναι λεφτά 

των εργαζομένου και, που παίρνουν λιγότεροι από 1/10 ανέργους, να το δώσουν κι αυτό 
δώρο στην εργοδοσία. Δηλαδή, στην κυριολεξία να πληρώνουμε για να δουλεύουμε.

Οι «βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές» και η «κανονικότητα» είναι η σύγχρονη δουλεία, 
η εκμετάλλευση συμφώνα με τις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων δηλαδή η δου-
λειά χωρίς δικαιώματα, με μισθούς και μεροκάματα ψίχουλα, η εργασία χωρίς συμβά-
σεις, χωρίς δεσμεύσεις για τα αφεντικά. Να πληρώνουν όσο και όποτε θέλουν, να απο-
λύουν χωρίς κόστος, να έχουν τον εργαζόμενο ευέλικτο ανάλογα με τα συμφέροντα και 
το ύψος της κερδοφορίας τους, χωρίς εμπόδια από την οργάνωση και τη συνδικαλιστική 
δράση των εργαζομένων. 



Α Π Α ΙΤΟΥΜ Ε  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ ΑΤΑ 
στην Εργασία και τη Ζωή με Βάση την Εποχή 

μας, τον 21Ο Αιώνα, τις Σύγχρονες  

Ανάγκες μας. 

Να μη Ζήσουμε σαν Δούλοι!

Να πάρουν απάντηση με μαζι-
κό, μαχητικό αγώνα με όλες τις 
μορφές και με γενική απεργία.

Όχι άλλες θυσίες 
για τα κέρδη της 
πλουτοκρατίας!

Για εμάς κανονικότητα είναι 
η σταθερή δουλειά με δικαιώ-
ματα, η επαναφορά των ΣΣΕ, 
η καταργηση των ελαστικών 
μορφών, οι αυξήσεις στους μι-
σθούς και στις συντάξεις, η μείωση του εργάσιμου χρόνου. 

Έχουμε καθαρό πλέον η ανάπτυξή τους δε θα είναι για εμάς και τα παιδιά μας! Το βλέ-
πουμε, το ζούμε. Στήνεται πάνω στα συντρίμμια των δικαιωμάτων μας, πάνω στην πάμφθηνη 
δουλειά. 

Κανένας συμβιβασμός με τη φτώχεια, με τη μίζερη ζωή!
Οργανώνουμε με τόλμη το μεγάλο μέτωπο αγώνα για τη διεκδίκηση των απωλειών που είχαμε 
σε μισθούς, μεροκάματα, συντάξεις και κυρίως την κατάργηση των αντεργατικών νόμων που 
περιορίζουν ή καταργούν τις ΣΣΕ!

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ – 
ΣΩΜΑΤΕΙΑ

ΓΙΑ ΤΉ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΉ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ 
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


