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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς: Tους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά
μέλη
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Στις 14 του Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον
Ιδιωτικό τομέα απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα
δικαιώματά μας και να σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνημονιακών
μέτρων, που και η σημερινή Κυβέρνηση εφαρμόζει.
Τα

μέτρα

της

3ης αξιολόγησης

που

προετοιμάζονται να

περάσουν έχουν ως επίκεντρο τα νέα χτυπήματα στα εργασιακά με
νέες μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές, την έναρξη των
ηλεκτρονικών
τράπεζες.

πλειστηριασμών

Παράλληλα,

η

για

τα

Κυβέρνηση

«κόκκινα»

δάνεια

ετοιμάζεται

να

στις
κάνει

πραγματικότητα έναν πάγιο πόθο της μεγαλοεργοδοσίας και να
δώσει ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στο συνδικαλιστικό κίνημα, με
το χτύπημα της οργάνωσης των αγώνων και τις διεκδικήσεις, το
χτύπημα στην απεργία και τη συνδικαλιστική δράση, την οργάνωση
και τη δράση των εργαζομένων. Και στον κλάδο μας είναι σε πλήρη
εξέλιξη

η

επιχείρηση

απαξίωσης

του

συνδικαλισμού

και

της

συνδικαλιστικής δράσης με τα φαινόμενα της πειθαρχικής δίωξης
συνδικαλιστών με το ερώτημα της απόλυσης και περικοπής των
αποδοχών λόγω συνδικαλιστικής δράσης.
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,
Οι επιπτώσεις και στον κλάδο μας τα τελευταία χρόνια είναι
τεράστιες.

Από

το

πετσόκομμα

των

μισθών

μας

έως

την

χειροτέρευση

των

όρων

ασφάλισης

και

συνταξιοδότησης.

Οι

συνάδελφοι σε όλες τις δικαστικές υπηρεσίες στενάζουν λόγω της
συνεχόμενης αύξησης της δικαστηριακής ύλης και των τεράστιων
κενών.
ΩΣ ΕΔΩ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ!
Καλούμαστε όλοι να δώσουμε δυναμικό παρών στη
Γενική Απεργία της 14ης του Δεκέμβρη
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1) Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου Κατρούγκαλου για το
συνταξιοδοτικό (Ν.4387/2016)
2) Άμεσες ενέργειες για την πρόσληψη των νέων συναδέλφων
από τους διαγωνισμούς και κάλυψη των κενών οργανικών
θέσεων.
3) Κανένας πλειστηριασμός, για την πρώτη κατοικία, για τους
εργαζόμενους που αδυνατούν να πληρώσουν. Κανένα σπίτι
στα χέρια τραπεζίτη.
4) Να σταματήσει η φορολογική επιδρομή και η καταλήστευση
του εισοδήματός μας.
5) Καμία αλλαγή στον συνδικαλιστικό νόμο. Υπερασπιζόμαστε με
όλες μας τις δυνάμεις το δικαίωμα στην απεργία, που
κατακτήθηκε με αγώνες και θυσίες.
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Όλες και όλοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις.

Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Μίλτος Βεντούρης

Γιώργος Διαμάντης

