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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

 
Στις 8 Δεκέμβρη  2016 οι εργαζόμενοι της χώρας μας και όλοι όσοι έχουν πληγεί από τις 
μνημονιακές πολιτικές ξεσηκώνονται και απεργούν . 
Απεργούμε και αντιστεκόμαστε μαχητικά , μαζικά και ενωτικά απέναντι στα συνεχή μνημόνια που 
συντρίβουν την ζωή μας , αντιστεκόμαστε στις συνεχιζόμενες πολιτικές της ύφεσης , της λιτότητας , 
της ανεργίας , της μείωσης μισθών και συντάξεων , της απόλυτης εργοδοτικής αυθαιρεσίας . 
 
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

 Σταθερή και πλήρη εργασία για όλους με ίσα δικαιώματα  

 Ελεύθερες Συλλογικές διαπραγματεύσεις, καθολικότητα αμοιβών και όρων εργασίας ΕΓΣΣΕ, 
επέκταση ΣΣΕ , ολική μετενέργεια , αρχή της εύνοιας , κλαδικές συλλογικές συμβάσεις για 
όλους  

 Αποτροπή των πολιτικών της ύφεσης , της αποβιομηχάνισης , των ιδιωτικοποιήσεων – 
εκποιήσεων του εθνικού πλούτου. ΟΧΙ στο ξεπούλημα που απαιτούν οι δανειστές  

 Μέτρα για την ανακούφιση της ανεργίας με ουσιαστική αύξηση και επιμήκυνση του 
Επιδόματος Ανεργίας  

 Ελεύθερη Συνδικαλιστική Δράση χωρίς κρατικό και εργοδοτικό παρεμβατισμό. Διασφάλιση 
του απεργιακού δικαιώματος , καμία πράξη άρσης της απόλυτης απαγόρευσης της 
ανταπεργίας των εργοδοτών (lock out), ενίσχυση της προστασίας από τις απολύσεις 
(ατομικές και ομαδικές ) 

 Προστασία της Υγείας και της Ασφάλειας των εργαζομένων , συστηματικοί έλεγχοι.   
 

Η Ομοσπονδία Ενέργειας καλεί τα Σωματεία μέλη της και όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο να 
συμμετάσχουν στην 24ωρη Γενική Απεργία την Πέμπτη 8 Δεκέμβρη 2016 που έχουν εξαγγείλει η 
ΓΣΕΕ , οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα . 
Συμμετέχουμε μαζικά στις  απεργιακές συγκεντρώσεις :   

 Στην Αθήνα  στο Πεδίον του Άρεως στις 11.00 το πρωί  

 Στη Θεσσαλονίκη στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης στις 11.30 το πρωί καθώς και στις κατά 
τόπους συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων  

 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΞΑΝΑΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ 

                               
 

Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118, 2105244218, FAX 2105233581 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 

 

 

 

http://www.poenergias.gr/
mailto:info@poenergias.gr

