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O. Σ. Υ. Α. Π. Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. συμμετέχει στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις που αποφάσισε η
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. με αφορμή το πολυνομοσχέδιο που προωθείται για ψήφιση στη Βουλή
και με το οποίο προβλέπονται χ
ιλιάδες απολύσεις στο
Δημόσιο, απελευθέρωση των απολύσεων στον Ιδιωτικό Τομέα, νέα φορολεηλασία,
«ξαφνικός θάνατος» νέων οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου Δημοσίου
Τομέα, άρση της αναστολής πλειστηριασμών κατοικιών για χρέη προς το δημόσιο,
κ.ά.
και καλεί τους
εργαζόμενους στην Περιφέρεια Αττικής να πάρουν μέρος μαζικά στην
παναττική στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου και στο
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας, στην πλατεία Κλαυθμώνος, στις 12:30 το μεσημέρι
της Πέμπτης 11 Ιουλίου 2013.

Ολες οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις . αναγράφονται στο παρακάτω δελτίο τύπου της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ
:
10/07/2013

Στάση Εργασίας την Πέμπτη, 11 Ιουλίου και 24ωρη απεργία την ημέρα συζήτησης του πολυνομοσχεδ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χιλιάδες απολύσεις στο Δημόσιο, απελευθέρωση των απολύσεων στ
Η Κυβέρνηση εμμένει στην εφαρμογή του πιο ανελέητου σχεδίου απο
Σε μια χώρα που η ανεργία έχει φτάσει στο 30% (των νέων στο 60!!!
Η πολιτική των μνημονίων,
της σκληρής καιπρέπει
μονόπλευρης
να ανατραπεί.
λιτότητας, της πλήρου
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προχωρά σε:
1. Παναττική Στάση Εργασίας την Πέμπτη, 11 Ιουλίου 2013, από τις 1
2. Γενική Πανελλαδική
συνεχίζοντας
24ωρη Απεργία,
τον αγώνα
με των
τη ΓΣΕΕ,την
εργαζόμενων
Τρίτη,ενάντια
16 Ιουλ
Ακόμη αποφάσισε ότι:
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Θα κλιμακώσει τον αγώνα όλων των εργαζομένων στο Δημόσιο για
Θα συνεχίσει και θα κλιμακώσει τον αγώνα για την ακύρωση των κ
Θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού
Θα συνεχίσει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για κοινή δρά
Δίνουμε κοινό αγώνα, με στόχο την ανατροπή των πολιτικών του μ
Από την Εκτελεστική
Δ.Υ. Επιτροπή της Α.Δ.Ε.
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