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Ο ΑΓΩΛΑ ΤΛΔΥΗΕΔΣΑΗ 

 ΚΔ ΤΙΙΑΙΖΣΖΡΗΟ  

ΚΠΡΟΣΑ ΑΠΟ ΣΖ ΒΟΤΙΖ ΣΖ 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Καη’ επηηαγή ησλ δηεζλώλ δαλεηζηώλ πξνθεηκέλνπ λα θιείζεη ε ηξίηε αμηνιόγεζε, 

ε Κπβέξλεζε αλαηξώληαο γηα αθόκε κηα θνξά ηηο δηαθεξύμεηο ηεο επηηίζεηαη ζην 

ζεκειηώδεο δηθαίσκα ηεο απεξγίαο. Ζεηά από ηε Βνπιή λα ςεθίζεη δηάηαμε, πνπ 

πξνβιέπεη απμεκέλε  πάλσ από ην 50% απαξηία ησλ ηακεηαθά ελήκεξσλ κειώλ ησλ 

πξσηνβάζκησλ ζσκαηείσλ θαηά ηε Γεληθή Σπλέιεπζε γηα ηε ζύλλνκε ιήςε ηεο 

απόθαζεο γηα απεξγία, ελώ κέρξη ζήκεξα κπνξνύζε λα ηελ εμαγγείιεη είηε ε Γεληθή 

Σπλέιεπζε κε κηθξόηεξν πνζνζηό γηα απαξηία είηε ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιηό ηνπο. 

Η λνκνζεηηθή ζέζπηζε πεξηνξηζκώλ ηεο απεξγίαο, αιιά θαη όιε ε κλεκνληαθή 

λνκνζεζία ησλ ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, θαηαιπηηθή ησλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ, 

νξζώλνπλ ζεηξά λνκνζεηηθώλ απαγνξεύζεσλ γηα ηελ άζθεζε ηνπ  απεξγηαθνύ 

δηθαηώκαηνο. Η Κπβέξλεζε δεκηνπξγεί αθόκε πην  αζθπθηηθό πιαίζην κέζα ζην νπνίν 

θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ην απεξγηαθό δηθαίσκα θαη ε ζπιινγηθή απηνλνκία ησλ 

ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ θόληξα ζην  

άρζρο 23 παρ.2 ηοσ σληάγκαηος ποσ αλαγλφρίδεη αλεπηθύιαθηα ηο δηθαίφκα 

απεργίας 

«Η απεπγία αποηελεί δικαίωμα και αζκείηαι από ηιρ νόμιμα ζςζηημένερ ζςνδικαλιζηικέρ 

οπγανώζειρ για ηη διαθύλαξη και πποαγωγή ηων οικονομικών και επγαζιακών γενικά 

ζςμθεπόνηων ηων επγαζομένων». 

Κε ζσλοπηηθές θαη επείγοσζες δηαδηθαζίες ζηε Βοσιή ζέιοσλ λα: 

 αλαηξέςνπλ θαηαθηήζεηο δεθαεηηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ, 

 αιιάμνπλ ρέξηα εύθνια θαη γξήγνξα νη ιατθέο θαηνηθίεο αθόκε θαη γηα όζνπο 

νθείινπλ ζην Δεκόζην ή ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία πεξηζζόηεξα από 500 επξώ 

κέζσ ησλ ειεθηξνληθώλ πιεηζηεξηαζκώλ, 



 πεξηθόςνπλ νηθνγελεηαθά θαη πνιπηεθληθά επηδόκαηα, 

 μεπνπιήζνπλ όηη απέκεηλε από ηε δεκόζηα πεξηνπζία 

 

Θαιούκε όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς  λα κεηάζτοσλ δσλακηθά ζηο 

ζσιιαιεηήρηο ζηο ύληαγκα ηε Γεσηέρα 15 Ηαλοσαρίοσ ζηης 18:00 

 

Οη Βοσιεσηές οθείιοσλ λα ζεβαζηούλ θαη λα οτσρώζοσλ ηο δηθαίφκα ζηελ 

απεργία, θαηαυεθίδοληας οποηαδήποηε ρύζκηζε ποσ βρίζθεηαη "απέλαληη" 

ζηοσς εργαδόκελοσς θαη ηα δηθαηώκαηα ηοσς. 

 

 

 

 
 
 

                       Κε ζσλαδειθηθούς ταηρεηηζκούς 

                      Γηα ηο Γηοηθεηηθό σκβούιηο 

 

 
 


