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Συνάδελφοι, η Διοίκηση σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο στις 6/12/2016, αποφάσισε 

ομόφωνα τη συμμετοχή του Συνδικάτου στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την Πέμπτη 8-12-2016 και 

καλεί τα μέλη του στη συγκέντρωση του ΣΕΟΦΑΕ στα γραφεία του στο λιμάνι του Πειραιά 

(Πύλη Ε2 – Κρητικά) στις 9 το πρωί με τελικό προορισμό την COSCO στο Σ.ΕΜΠΟ. Ν. Ικονίου, 

προκειμένου να ενημερώσουμε όποιον συνάδελφο εκβιάζεται να εργασθεί την ημέρα της απεργίας. 

 

Συνάδελφοι, απεργούμε και διεκδικούμε: 
 Άμεση κατάργηση του συνόλου των αντεργατικών και αντιασφαλιστικών μνημονιακών 

διατάξεων που οδήγησαν στο στραγγαλισμό των εργατικών δικαιωμάτων, στην κατάργηση 
του κοινωνικού κράτους.  

 Άμεση κατάργηση της εμπλοκής της κρατικής εξουσίας στον προσδιορισμό του κατώτατου 
μισθού και ημερομισθίου. Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικότητα αμοιβών 
και όρων εργασίας ΕΓΣΣΕ, επέκταση ΣΣΕ, άμεση επαναφορά των κατώτατων αμοιβών και 
των προσαυξήσεων προϋπηρεσίας – Κατάργηση 6ης Π.Υ.Σ. 

 Ελεύθερη συνδικαλιστική δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό στην άσκηση 
των συλλογικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Κατάργηση όλης της μνημονιακής 
νομοθεσίας που διέλυσε το συλλογικό Εργατικό Δίκαιο. Διασφάλιση του απεργιακού 
δικαιώματος από προληπτικές και κατασταλτικές πράξεις παρεμπόδισης και 
ποινικοποίησής του και δίωξης των εκπροσώπων των εργαζομένων. Καμία πράξη άρσης 
της απόλυτης απαγόρευσης του lock out (ανταπεργία) των εργοδοτών.  

 Στελέχωση και ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
Αποτελεσματική αντιμετώπιση της αδήλωτης, της ψευδώς δηλωμένης και ανασφάλιστης 
εργασίας και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας στη βάση των προτάσεων. 

 Δίκαιο φορολογικό σύστημα – Να μπει οριστικό τέλος στις πολιτικές φορομπηχτικής 
επιδρομής σε βάρος του εργατικού εισοδήματος, συγκαλυμμένης προστασίας των 
φοροκλεπτών και των μεγαλοφειλετών, στις πολιτικές δραματικής υποβάθμισης της Υγείας, 
της Παιδείας, της Πρόνοιας και των Κοινωνικών Υπηρεσιών.  

 ΤΕΛΟΣ στη φτωχοποίηση, στον αυταρχισμό, στις πολιτικές βίαιης και αντιδημοκρατικής 
προσβολής των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων.  

 
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΕΟΦΑΕ,  

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ 
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 
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