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Προς: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ
Θέμα: Συνταξιοδοτικό – Ωράριο Εργασίας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι Συναδέλφιζζες
Σε απηό ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ήηαλ εμ αξρήο γλσζηό όηη θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ ζα θαιείην λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά δεηήκαηα πνπ
ελ πνιινίο ζα θαζόξηδαλ ηελ ηύρε ηνπ ρώξνπ. Η γλώζε απηή ζε θάπνηνπο
ιεηηνύξγεζε σο ππνρξέσζε γηα απηόβνπιε παξάηαζε ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο
ηνπο απνζηξαηείαο, γηα απηό θαη ην Δ.Σ ηειηθά έρεη ηε ζύλζεζε πνπ έρεη.
Σπλάδειθνη Σπλαδέιθηζζεο
Με βάζε ηηο πξνηεηλόκελεο από ηε Κπβέξλεζε ξπζκίζεηο, ην
ζπληαμηνδνηηθό θαη ην σξάξην εξγαζίαο δελ ήηαλ απιά ζνβαξά δεηήκαηα.
Επξόθεηην ζηε θπξηνιεμία πεξί κηαο επηρεηξνύκελεο ζθιαβηάο. Όκσο από
θεκνινγνύκελνη ζθιάβνη (δπζηπρώο κε ηε ζπκκεηνρή θάπνησλ ζπλαδέιθσλ
θαη βεβαίσο όισλ ησλ ζπλππεξεηνύλησλ) ζήκεξα είκαζηε ειεύζεξνη θαη κε
ιπκέλα ρέξηα γηα λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγώλα θαη λα δηαπξαγκαηεπηνύκε
δεηήκαηα ηνπ επεξρόκελνπ εληαίνπ κηζζνινγίνπ.
Σπλάδειθνη Σπλαδέιθηζζεο
Σε αληίζεζε κε ηα δύν πξνεγνύκελα θνξπθαία δεηήκαηα θαη ηελ επηπρή
θαηάιεμή ηνπο, ε δηαπξαγκάηεπζε γηα ην εληαίν κηζζνιόγην γίλεηαη

ππνρξεσηηθώο θεληξηθά από ηελ ΑΔΕΔΥ. Αλ ππάξμνπλ πεξηζώξηα επηκέξνπο
θιαδηθήο δηεθδίθεζεο λα είζηε ζίγνπξνη όηη ζα γίλνπλ θαη ζα έρνπλ ηα
γλσζηά όπσο θαη ζηα πξνεγνύκελα δεηήκαηα απνηειέζκαηα. Κιαδηθά
κηζζνιόγηα, εηδηθόηεξα ζηε ινγηθή ησλ Σσκάησλ Αζθαιείαο θαη δηάθνξα
άιια ζπλαθή, πξνθαηαβνιηθά ζαο ιέκε όηη γηα εκάο δελ απνηεινύλ ζηόρν ή
επηδησθόκελε ιύζε.
Σπλάδειθνη Σπλαδέιθηζζεο
Θα ήκαζηαλ άδηθνη θαη αγλώκνλεο θαη ηέηνηνη δελ ππήξμακε πνηέ, αλ κε
απηή καο ηελ αλαθνίλσζε δελ εθθξάδακε δεκόζηα ηηο επραξηζηίεο καο ζηε
πνιηηηθή εγεζία ηνπ Υπνπξγείνπ Δηθαηνζύλεο γηα ηνλ ηξόπν πνπ καο
αληηκεηώπηζε ζηε δύζθνιε απηή δηαπξαγκάηεπζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
νπνίαο ζηήξημε απνθαζίζηεθα θαη κε ζπλέπεηα όια όζα θαηά θαηξνύο είρε
πεη θαη δεζκεπηεί παξεπξηζθόκελε ζηα ζπλέδξηά καο.
Σπλάδειθνη Σπλαδέιθηζζεο
Τν κε ηνλ έλα ή ηνλ άιιν ηξόπν ιύζηκν ησλ ρεξηώλ καο ήηαλ
ππνρξέσζε, έηζη επηβάιιεη ην ζπλδηθαιηζηηθό καο παξειζόλ, έηζη ηελ
αληηκεησπίζακε, έηζη ζα ζπλερίζνπκε λα θάλνπκε ρσξίο παλεγπξηζκνύο θαη
θακθάξεο. Γηα εκάο ιόγνο παλεγπξηζκνύ είλαη ε πξόθιεζε γηα δηαξθή
ελόηεηα ζην ρώξν, ε απηνγλσζία, ν απηνζεβαζκόο, ε απόδνζε ηνπ
νθεηιόκελνπ ζεβαζκνύ όπνπ πξέπεη θαη γεληθά όια όζα έρνπλ λα θάλνπλ κε
ηελ απειεπζέξσζε – ιύζηκν ηνπ κπαινύ καο.
«Εμάς τοσς Νεοέλληνες τα τέρια ποσ αν μας έλσνες θα υτάναμε υηλά
στον οσρανό…», έγξαςε ε Λίλα Νηθνιαθνπνύινπ. Τα ρέξηα ιύζεθαλ, ην
κπαιό ην ιύλεη ή όρη ν θαζέλαο κόλνο ηνπ. ΕΙΘΕ!

