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                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

2ωρες προειδοποιητικές ∆ΙΑΚΟΠΕΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΩΝ  
ακροατηρίων και όλων των εργασιών 

σε όλα τα ∆ικαστήρια και τις Εισαγγελίες, 
την εβδοµάδα ∆ΕΥΤΕΡΑ 11 έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016, 

από ώρα 09.00 έως 11.00 πµ,  
ΜΕ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 

 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Σας ευχόµαστε καλή, αγωνιστική και δηµιουργική χρονιά.  
Η πρώτη ανακοίνωση του Συλλόγου µας στο νέο ηµερολογιακό έτος, 
δεν θα µπορούσε παρά να είναι σε κατεύθυνση αγωνιστική, ως συνέχεια 
και των κινητοποιήσεων των τελευταίων µηνών του 2015. 
 
Εκτός από τα οικονοµικά και τα θεσµικά, στόχος µας είναι η ανάδειξη 
και η λύση των οξυµένων προβληµάτων του κλάδου µας, που 
προκύπτουν ΚΥΡΙΩΣ από την έλλειψη προσωπικού, η οποία πήρε 
τραγικές διαστάσεις µετά την ψήφιση των µνηµονιακών νόµων 
(υπερχρεωµένα νοικοκυριά, νέος Κ.Πολ.∆ κλπ). 
 
Καθώς και η συστράτευσή µας µε όλους τους εργαζόµενους, στον 
αγώνα κατά των αποφάσεων της Κυβέρνησης και του κουαρτέτου των 
θεσµών (Τρόϊκα) να ξηλώσουν ότι έχει αποµείνει από τα συνταξιοδοτικά 
και τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων (αύξηση εισφορών, 
ορίων ηλικίας και µείωσης συντάξεων).  
 
Έχοντας υπόψη µας: 
α) την απόφαση του πρόσφατου Συνεδρίου της Ο∆ΥΕ για τις 
κινητοποιήσεις και τα αιτήµατα – διεκδικητικό πλαίσιο, 
β) τη σχετική απόφαση του ∆Σ της Ο∆ΥΕ για την υλοποίηση της 
παραπάνω απόφασης του Συνεδρίου, 
γ) την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου µας και του ∆Σ 
του Συλλόγου µας για συνέχιση και κλιµάκωση των κινητοποιήσεων. 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΜΑΖΙΚΑ 
ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

(Με νεότερες αποφάσεις του ∆Σ και της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου 
µας, καθώς και του ∆Σ της Ο∆ΥΕ θα καθορίσουµε τη συνέχεια, τη µορφή 

και την κλιµάκωση του αγώνα µας) 

Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε τη σχετική ανακοίνωση της Ο∆ΥΕ 

Το ∆Σ του Σ∆ΥΑ  


