ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ ΔΕΘ 2015
Oι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι που συγκεντρωθήκαμε σήμερα
Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2015, στο Άγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη,
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 και εργατικών µας
δικαιωμάτων και εγγυήσεων.


Καμιά παρέμβαση στην αποτελεσματική άσκηση των δημοκρατικών και

κοινωνικών δικαιωμάτων, καμιά παρέμβαση στο ισχύον πλαίσιο για την
ελεύθερη συνδικαλιστική δράση και την απαγόρευση του lock out (ανταπεργία)
των εργοδοτών.


του

Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό
κατώτατου

µισθμού

και

ηµεροµισθίου,

ελεύθερες

συλλογικές

διαπραγματεύσεις.


Αποκατάσταση της διαδικασίας, του περιεχομένου και της καθολικότητας

ισχύος του συνόλου των όρων (µμισθολογικών 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.


Επείγοντα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τις απολύσεις

και προώθηση των θέσεων πλήρους και σταθερής εργασίας.


Αυστηρή προστασία των όρων εργασίας και της απασχόλησης ευάλωτων

ομάδων (νέων, γυναικών, εργαζομένων πλησίον της σύνταξης).


Άμεση επίλυση του προβλήματος του Ασφαλιστικού συστήματος, µε

εφαρμογή πολιτικών δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, ώστε να αντιστραφεί
ο λόγος ενεργών και ανέργων πολιτών. Το πρόβλημα του ασφαλιστικού δεν
λύνεται µε την αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά µε εισροή νέων
πόρων!!! Πάταξη της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, της εισφοροκλοπής
και της εισφοροδιαφυγής που μαζί µε την κακή διαχείριση των αποθεματικών
των ταμείων όχι μόνον εντείνουν το πρόβλημα του ασφαλιστικού, αλλά το
καθιστούν µη βιώσιμο το ασφαλιστικό.


Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης, της αποβιομηχάνισης, των

ιδιωτικοποιήσεων – εκποιήσεων –τεµαχισµού των Δημοσίων Επιχειρήσεων
Κοινής Ωφέλειας και των επιχειρήσεων στρατηγικής σημασίας.


Διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των οργανισμών και επιχειρήσεων

κοινωνικής ωφέλειας και των κοινωνικών αγαθών και υπηρεσιών.


Πάταξη της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και των ΚΑΡΤΕΛ.



Μείωση των τιμών κι όχι μείωση των μισθών και των συντάξεων.

Οι αγώνες του εργατικού κινήματος είναι συνυφασμένοι µε το δημόσιο γενικό
συμφέρον και το καλό της εργατικής δύναμης της χώρας και ο δρόμος του
αγώνα είναι πλέον µονόδροµος.

