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Βύρωνας 4/12/2017
Αριθ. Πρωτ.: 5
ΠΡΟΣ: Μέλη μας
ΚΟΙΝ.:
Υπ.
Εργασίας,
Ενώσεις
Γονέων,
ΔΟΕ
…ΜΜΕ
4ο Ενημερωτικό

ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΕ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΨΗΦΙΖΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟ
5/12, Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΑΖΕΙ ΝΕΑ ΣΟΒΑΡΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ!
Απαντάμε με συγκέντρωση αύριο Τρίτη 5/12 στην Πλατεία
Κλαυθμώνος 12 μ!
(κάνοντας χρήση της 3ωρης στάσης εργασίας που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ για όλο το Δημόσιο)
Nέα εμπόδια στο δικαίωμα στην απεργία βάζει η κυβέρνηση μέσω της τροπολογίας του Υπουργείου
Εργασίας, που κατατέθηκε απόψε στην Βουλή, για τον τρόπο λήψης απόφασης σχετικά με την κήρυξη
απεργίας, στο φόντο της συμφωνίας κυβέρνησης - «θεσμών» στα πλαίσια της 3ης αξιολόγησης.
Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι για την συζήτηση και λήψη απόφασης για την κήρυξη απεργίας
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της πρωτοβάθμιας
συνδικαλιστικής οργάνωσης (σήμερα μπορεί να ληφθεί από το 1/3 και με απόφαση του 1/5 της 3ης
συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης).
Ειδικότερα στην τροπολογία αναφέρεται ότι, «Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ειδική απαρτία κατά
τις γενικές συνελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων σε περίπτωση συζήτησης και λήψης
απόφασης κήρυξης της απεργίας. Ειδικότερα απαιτείται η παρουσία του 1/2 των οικονομικά
τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης».
Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο αρμοδιότητας του Ν. Παππά για τον HELLAS SAT, που
ψηφίζεται την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017!
Αξίζει να σημειωθεί ότι η αθλιότητα της κυβέρνησης αναδεικνύεται και από το γεγονός ότι η τροπολογία θα
συζητηθεί σε μία και μόνο -την αυριανή- συνεδρίαση καθώς το νομοσχέδιο έχει περάσει από την αρμόδια
Επιτροπή!
Στην ουσία, οι δορυφόροι του ΣΕΒ και των επιχειρηματικών ομίλων, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
κατέθεσε σήμερα στη Βουλή, σαν το λαγό, το χτύπημα του δικαιώματος της απεργίας, της ωμής
παρέμβασης με νόμο στα συνδικάτα.
Αίσχος! Να πάρουν άμεση, μαχητική, αγωνιστική απάντηση!
Όλοι την Τρίτη 5 Δεκέμβρη στις 12μ στην πλατεία Κλαυθμώνος! Κατεβαίνουμε με κάθε τρόπο στη
συγκέντρωση, κάνοντας χρήση και της τρίωρης στάσης της ΑΔΕΔΥ από τις 11.30 πμ και μετά!
Κανείς να μη μείνει σπίτι!
Οι αγώνες των εργαζόμενων δε θα μπουν στο γύψο!
Κάτω τα χέρια από την απεργία!».
Το Δ.Σ.

