
 

 

 

 

  
 

 

 
Αζήλα, 12 Δεθεκβξίνπ 2017 

 
 

14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017  
 

24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΑΝΣΗΗ 

ΣΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΚΗ ΚΑΣΑΣΟΛΗ  

ΣΟΤ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΤ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΟ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ 11:00ΠΜ ΣΗΝ ΠΛΑΣΕΙΑ ΚΛΑΤΘΜΩΝΟ  

 

 

 

Σπλαδέιθηζζεο, Σπλάδειθνη, 

 Οι Εργαζόμενοι και το υνδικαλιστικό Κίνημα της χώρας, απαντούν με 

24ωρη Πανελλαδική Απεργία την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου στην νομοθετική 

καταστολή του απεργιακού δικαιώματος που επιχειρεί η Κυβέρνηση, 

υλοποιώντας κατά γράμμα τις μνημονιακές οδηγίες των δανειστών. 

 Η απεξγία απηή απαληάεη ζηελ κεζνδεπκέλε ζπξξίθλωζε ηωλ δηθαηωκάηωλ ηωλ 
εξγαδόκελωλ, πνπ εηζήγαγαλ ηα κλεκόληα θαη εθάξκνζαλ πηζηά όιεο νη Κπβεξλήζεηο ηεο ρώξαο. 

 ήκεξα, κε ηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη νη Έιιελεο ζηα εηζνδήκαηά ηνπο, κε ηελ παξάδνζε 
ηωλ ηξαπεδώλ ζηνπο μέλνπο, ρωξίο λα δηαθαίλεηαη ειπίδα αλάπηπμεο θαη έμνδνο από ηελ θξίζε, 
έξρεηαη λα πξνζζέζεη έλαο λόκνο – ηαθόπιαθα ζην ηεξό δηθαίωκα ηεο απεξγίαο. 

 Πόζε ππνθξηζία θαη πόζν ζξάζνο κπνξεί λα αληέμνπλ αθόκα νη εξγαδόκελνη, νη 
άλεξγνη, όζνη κέλνπλ ζην δξόκν γηαηί ράλνπλ ηα ζπίηηα ηνπο, ε θνηλωλία ηωλ ζπζζηηίωλ, 
νη λένη πνπ κεηαλαζηεύνπλ γηα λα ζωζνύλ, νη ζπληαμηνύρνη πνπ βιέπνπλ ηηο ζπληάμεηο 
ηνπο (θύξηεο θαη επηθνπξηθέο) λα κεηώλνληαη ζπλερώο, νη εξγαδόκελνη θαη νη ζπληαμηνύρνη 
ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο πνπ βιέπνπλ ζήκεξα λα εμαλεκίδεηαη ε επηθνύξηζε ηνπ ΛΕΠΕΤΕ, κε 
επζύλε ηεο Εζληθήο Τξάπεδαο, ελώ ε Κπβέξλεζε παξαθνινπζεί αδηάθνξε θαη ακέηνρε ηηο 
δξακαηηθέο εμειίμεηο. 

Απαηηνύκε: 

 Να ζηακαηήζνπλ ΣΩΡΑ νη κεηώζεηο ησλ εηζνδεκάησλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, νη 
ιεζηξηθέο επηδξνκέο ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θόξσλ, νη πεξηθνπέο ησλ 
θνηλσληθώλ δηθαησκάησλ. 

 Να δηαζθαιηζηεί ε βησζηκόηεηα ησλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ε 
επαλαθνξά ησλ ζπληάμεσλ ζε πξνκλεκνληαθά επίπεδα αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο. 
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 Να θαηαξγεζνύλ νη κλεκνληαθέο πνιηηηθέο πξνζβνιήο ησλ εξγαζηαθώλ θαη 
ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ. 

 Να θαηνρπξσζεί ε ππνρξέσζε ησλ εξγνδνηώλ λα πξνζέξρνληαη ζηηο θιαδηθέο 
ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεύζεηο θαη λα ππνγξάθνπλ ..Ε. ρσξίο παξειθπζηηθέο 
ηαθηηθέο. 

 Να δηαζθαιηζηεί πιήξσο ε ειεύζεξε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη ην πθηζηάκελν 
λνκνζεηηθό πιαίζην ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ ιεηηνπξγίαο ησλ σκαηείσλ 
θαη ιήςεο ησλ απνθάζεσλ από ηνπο εξγαδόκελνπο. 

 Η ΟΣΟΕ, εθθξάδνληαο ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ θαη ηνπο 
εξγαδόκελνπο πνπ έδσζαλ θαη ζπλερίδνπλ λα δίλνπλ ηνλ θαιύηεξν εαπηό ηνπο ζηα ρξόληα 
ηεο θξίζεο, ελώλνπλ ηελ θσλή θαη ηελ δύλακή ηνπο κε όινπο εθείλνπο πνπ αληηζηέθνληαη 
θαη ζπλερίδνπλ λα αγσλίδνληαη ελάληηα ζηηο αδηέμνδεο θαη θαηαζηξνθηθέο θπβεξλεηηθέο 
πνιηηηθέο ηεο ππνθξηζίαο θαη ηεο δηάιπζεο όζσλ θαηαθηήζεθαλ ζην παξειζόλ κε 
ζθιεξνύο αγώλεο. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ 

ΣΗΝ ΚΑΣΑΡΓΗΗ ΣΟΤ ΑΠΕΡΓΘΑΚΟΤ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΟ 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΛΕΜΕ ΝΑΙ 

ΣΗΝ ΑΝΣΘΣΑΗ ΚΑΘ ΣΟΝ ΜΑΖΘΚΟ ΑΓΩΝΑ 

ΓΘΑ ΣΗΝ ΤΠΕΡΑΠΘΗ ΣΩΝ ΔΘΚΑΘΩΜΑΣΩΝ ΜΑ 

ΑΦΑΛΘΣΘΚΩΝ ΚΑΘ ΕΡΓΑΘΑΚΩΝ 

ΓΘΑΣΘ ΜΟΝΟ ΑΤΣΟ ΕΘΝΑΘ Η ΔΘΚΗ ΜΑ ΕΛΠΘΔΑ 
 

ΟΛΟΙ ΣΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2017 

 

υγκέντρωση τραπεζοϋπαλλήλων  

στην Πλατεία Κλαυθμώνος ώρα 11:00 

 

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο, 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

        ηαύξνο ΚΟΤΚΟ                      Αρηιιέαο ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 

 


