ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ –
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

24ωρη Γενική Απεργία
Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011
Το Εργατικό Κέντρο Πτολ/δας και ο Εµπορικός Σύλλογος Πτολ/δας
συµµετέχουν δυναµικά στην Πανελλαδική Πανεργατική απεργία της 23ης
Φλεβάρη.
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΌΛΟΙ και ∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ:

Κατάργηση όλων των αντεργατικών και αντικοινωνικών διατάξεων
για τις ειδικές επιχειρησιακές ΣΣΕ, για τις σαρωτικές αλλαγές στις ∆ΕΚΟ,
για την αύξηση του ΦΠΑ σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες ευρείας λαϊκής
κατανάλωσης.

Άµεσα µέτρα για την αντιµετώπιση της ανεργίας και την τόνωση
της ανάπτυξης.

Σταθερή και πλήρη εργασία µε δικαιώµατα για όλους και αυστηρές
κυρώσεις στους εργοδότες που επωφελούνται από την οικονοµική κρίση
σε βάρος των εργαζοµένων και των δικαιωµάτων τους.

Μέτρα αντιµετώπισης της ακρίβειας και της δραµατικής µείωσης
της αγοραστικής δύναµης των εργαζοµένων και των συνταξιούχων.

Προστασία των δηµοσίων κοινωφελών αγαθών και υπηρεσιών.

Έκτακτα µέτρα για την στήριξη του µικρού επαγγελµατία, του
χαµηλόµισθου, του χαµηλοσυνταξιούχου.

ΛΕΜΕ ΌΧΙ:
 Στην κατεδάφιση της Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα µας.
 Στην ανεξέλεγκτη λειτουργία της µαύρης εργασίας και του ανεξέλεγκτου
πλανόδιου και παράνοµου εµπορίου.
 Στην ασυδοσία των πολυεθνικών και την χωρίς όρους ίδρυση εµπορικών
µεγαθηρίων που εξυπηρετούν ξένα συµφέροντα.
 Στην συστηµατική προσπάθεια υποβάθµισης της περιοχής µας και
απαιτούµε την άµεση στελέχωση και ενίσχυση όλων των φορέων και
υπηρεσιών της Εορδαίας που εξυπηρετούν πολίτες και εργαζόµενους.

Στέλνουµε απεργιακό µήνυµα σε Κυβέρνηση και Τρόικα, ότι οι εργαζόµενοι και
ο εµπορικός κόσµος, αντιδρούν, κινητοποιούνται, απεργούν και διεκδικούν:
•
•
•
•
•
•
•

Αυξήσεις και όχι µειώσεις µισθών
Πάγωµα τιµών και όχι µισθών
∆ουλειές και όχι Ανεργία
Συντάξεις και όχι επιδόµατα «ελεηµοσύνης»
∆ικαίωµα στην εργασία και όχι στις απολύσεις.
Προστασία των µικρών και µεσαίων επαγγελµατιών.
Ενίσχυση της αγοραστικής δύναµης για την στήριξη των τοπικών αγορών.
Όλοι ΜΑΖΙ στην Απεργία και δυναµικό παρών στην συγκέντρωση
Εργατικού Κέντρου και Εµπορικού Συλλόγου στην

κεντρική πλατεία της Πτολ/δας την Τετάρτη στις 10:00π.µ.
ΤΩΡΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΈΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ
ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !

