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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Κοινοποίηση:
Α)Σε όλα τα Μέσα Ενημέρωσης(έντυπα και ηλεκτρονικά)
Β)Σε όλους τους Πρωτοβάθμιους Συλλόγους και τα φυσικά
μέλη(συναδέλφους Δικαστικούς Υπαλλήλους)
Η αυριανή μέρα της εργατικής Πρωτομαγιάς είναι ημέρα
τιμής και αγώνα της εργατικής τάξης για τους αγώνες της,
προκειμένου να αμβλυνθούν οι κοινωνικές αντιθέσεις και να
διατηρηθούν και διευρυνθούν οι
κατακτήσεις και τα
δικαιώματα.
Από την εποχή των αγώνων στο Σικάγο το μάη του 1886,
οι εργαζόμενοι, πέτυχαν διαχρονικά και με πολλές θυσίες:
την καθιέρωση του 8ωρου,
την Κοινωνική Ασφάλιση,
την υπεράσπιση της μητρότητας,
την καθιέρωση της κανονικής άδειας,
τα συνδικαλιστικά δικαιώματα,
τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,
την πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά με την
καθιέρωση
της
δωρεάν
Υγείας,
Παιδείας,
Πολιτισμού και πολλές άλλες κατακτήσεις.
Φέτος, η Εργατική Πρωτομαγιά, βρίσκει ολόκληρη την
ανθρωπότητα στη δίνη μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης,
λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, με αβέβαιη και
απρόβλεπτη εξέλιξη. Όμως μέσα από την κρίση αυτή,
καθίσταται περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίος
•
•
•
•
•
•
•

ο ρόλος των συνδικάτων, για την
υπεράσπιση και
θωράκιση
των
αυτονόητων
δικαιωμάτων
των
εργαζομένων στην Υγεία και στην Εργασία.
Έτσι , μέσα σ΄ αυτήν την κρίση , έγινε πλέον συνείδηση και
στους πλέον δύσπιστους, ότι η προστασία και διαφύλαξη
της Υγείας όλων μας, μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα
από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα υγείας, με πλήρη
επάρκεια σε μόνιμο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό
που θα αμείβεται αντίστοιχα του υψηλού λειτουργήματος
που
επιτελεί,
με
υψηλής
ποιότητας
κτηριακές,
τεχνολογικές και ιατρικές υποδομές
και με παροχές
ανταποδοτικές προς τους ασφαλισμένους και ανάλογες
προς τις υψηλού κόστους εισφορές τους.
Και για να γίνει πράξη ένα τέτοιο σύστημα υγείας, θα
πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα στην
αγορά
εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς, διακρίσεις,
ελαστικά ωράρια και «μαύρη εργασία», με μόνιμες
σταθερές εργασιακές συμβάσεις, είτε στον δημόσιο , είτε
στον ιδιωτικό τομέα .
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για τα δίκαια αιτήματά
μας. Στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις των εργατικών
συνδικάτων σε όλη τη χώρα, για τον εορτασμό της
εργατικής Πρωτομαγιάς και ενώνουμε τις φωνές μας με
τις φωνές των υπολοίπων εργαζομένων του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, για την προάσπιση και την διεύρυνση
των κατακτήσεών μας.
Για το Δ.Σ. της ΟΔΥΕ
Ο Πρόεδρος
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