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Απεργία 
 

Τετάρτη 17 Μαίου 2017 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 συμμετέχουμε μαζικά στην 24ωρη απεργία που προκήρυξαν η ΓΣΕΕ και η 
ΑΔΕΔΥ και σας  καλούμε στο συλλαλητήριο στις 11 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 
 

Η κυβέρνηση ανήμερα πρωτομαγιάς αποφάσισε ότι το περσινό 3ο μνημόνιο δεν ήταν αρκετό για τα 
δεινά της χώρας και συμφώνησε σε ένα ακόμα, το 4ο!!! ΜΝΗΜΟΝΙΟ, μετά από μια δήθεν σκληρή 
διαπραγμάτευση, απειλώντας με ισοπέδωση την Κοινωνία και γκρεμίζοντας ταυτόχρονα ότι έχει 
απομείνει, από τις κατακτήσεις των εργαζομένων. Με αυτό το νέο μνημόνιο η κυβέρνηση Προχωρά 
ακάθεκτη στην πλήρη αποδόμηση του Κοινωνικού Κράτους, της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής 
Ασφάλισης.  
 
 
Συναδέλφισσες συν’άδελφοι , 
 
Την ερχόμενη Τετάρτη 17 μαίου 2017 απεργούμε Ενάντια  

 στη νέα φοροεπιδρομή στα εισοδήματα μας, με τη μεγαλύτερη μείωση του αφορολόγητου που 
έγινε τα τελευταία έτη. 

 στις νέες μνημονιακές δεσμεύσεις που φέρνουν απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων,  
 στις περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ,  
 στη συνέχιση και ψήφιση εκ νέου όλων των αντεργατικών νομοθεσιών των προηγούμενων ετών,  
 στην εργασία τις Κυριακές.   
 Στην κατάργηση των εργασιακών (ανταπεργία) και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων μας. 
 Στον εργασιακό μεσαίωνα που έρχεται. 

 
Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το νόμο δεν είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε τη συμμετοχή μας 
στην απεργία εκ των προτέρων. Για οποιαδήποτε παρεμπόδιση στο δικαίωμα της απεργίας να 
ενημερώσετε το Σύλλογο 
Επιπλέον, σύμφωνα και με το νέο κανονισμό του απεργιακού μας ταμείου αποζημιώνεστε από την 
πρώτη ημέρα απεργίας. 
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