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Πειραιάς, 11-12-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Ένωση και ο Σύνδεσμος καλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στη 24ωρη
γενική απεργία που έχουν προκηρύξει τα συνδικάτα την Πέμπτη 14 ∆εκεμβρίου 2017
όπως και στο συλλαλητήριο που οργανώνεται στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11 πμ.
Ο προϋπολογισμός για το 2018 που θα συζητηθεί στη Βουλή έρχεται να
συνεχίσει τη λιτότητα που επιβλήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια και έχει φέρει την
ελληνική κοινωνία στην εξαθλίωση και την εθνική οικονομία στο μαρασμό. Τα ματωμένα
πλεονάσματα και του νέου προϋπολογισμού για την αποπληρωμή ενός υπέρογκου και
μη νομιμοποιημένου χρέους, βγαίνουν από την υπερφορολόγηση της λαϊκής τάξης και
τις περικοπές στην Υγεία και στην Παιδεία. Το χρέος αυτό δεν δημιουργήθηκε από τον
λαό μας αλλά από την αδηφάγο κρατικοδίαιτη αστική τάξη και είναι αποτέλεσμα του
εναγκαλισμού της με την εκάστοτε εξουσία. Τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι
συνεχίζουμε να διεκδικούμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων και αξιοπρεπείς
μισθούς. Απαιτούμε να καταργηθούν άμεσα όλες οι μνημονιακές αντεργατικές ρυθμίσεις
και ειδικά αυτές της ΠΥΣ 6 του 2012. Απαιτούμε να καταργηθεί ο «υποκατώτατος»
μισθός για τους νέους και να αποκατασταθεί πλήρως ο ρόλος του ΟΜΕ∆. Απαιτούμε να
σταματήσει η υπερφορολόγηση που οδηγεί

σε περαιτέρω μείωση του διαθέσιμου

εισοδήματος για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Ο κλάδος μας βρίσκεται στο κρίσιμο επίπεδο των διαπραγματεύσεων και διεκδικούμε
ανανέωση της ΣΣΕ. Μόνο οι αγώνες και η ενότητα του κλάδου μας είναι η εγγύηση για
να διασφαλίσουμε το εργασιακό μας μέλλον. Οι εργαζόμενοι με τους αγώνες μας
απαιτούμε να επανέλθει άμεσα το εργατικό δίκαιο ώστε να μπει φραγμός στην
αυθαιρεσία της εργοδοσίας για να μπορούμε να μιλάμε για πραγματική ελεύθερη
συλλογική διαπραγμάτευση με αξιοπρέπεια.
Η συμμετοχή όλων των μελών μας στη συγκέντρωση είναι επιβεβλημένη

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν
στη γενική απεργία της Πέμπτης 14 ∆εκεμβρίου και
στη συγκέντρωση των συνδικάτων στην Πλ. Κλαυθμώνος στις 11πμ.
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