
 

 

 
 
 
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ. 

ΤΟ ΧΟΥΝΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. 

ΤΩΡΑ ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ 

ΝΟΕΜΒΡΗ. 

 

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, η πανδημία σαρώνει και την ίδια στιγμή το δημόσιο 
σύστημα Υγείας μένει αθωράκιστο και υποστελεχωμένο, οι χώροι δουλειάς, τα 
σχολεία και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μετατρέπονται σε υγειονομικές βόμβες. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ αξιοποιεί την πανδημία ως “ευκαιρία” για να περάσει μια 
σειρά από αντεργατικά μέτρα.  
Aντί για μέτρα προστασίας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, αντί για 
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, αντί για αποσυμφόρηση σχολείων 
και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με το νομοσχέδιο «Ρύθμιση θεμάτων στην 
αγορά εργασίας» προωθεί την ανατροπή δικαιωμάτων που στην κυριολεξία οι 
εργαζόμενοι κατέκτησαν με σκληρή και αιματηρή πάλη το προηγούμενο αιώνα. 
Προωθεί την 10ωρη ημερήσια εργασία, απλήρωτες υπερωρίες, επέκταση και 
γενίκευση της δουλειάς τις Κυριακές. Προωθεί νέες μειώσεις τους μισθούς, 
τραβώντας προς το «απόλυτο χαμηλό» τα όριά τους, που ξεκινούν πλέον από 200 
ευρώ, επεκτείνει την «ευελιξία» της εργασίας παντού και με κάθε τρόπο. 
Και επειδή τους κυριεύει ο φόβος μην ξεσηκωθεί ο κόσμος για  τη φτώχια που 
σπέρνουν και την βάρβαρη αντιλαϊκή τους πολιτική φέρνουν νομοσχέδιο που 
απαγορεύει την απεργία στους Δήμους, το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. 
Ακυρώνει τις ζωντανές διαδικασίες τη Γενική Συνέλευση των σωματείων, 
ορίζοντας ηλεκτρονική ψηφοφορία ως προϋπόθεση για τη λήψη απόφασης για 
την απεργία, διώκει ποινικά την περιφρούρηση της απεργίας, δημιουργεί ανοιχτό 
μηχανισμό φακελώματος σε όσους εργαζόμενους επιλέγουν να οργανωθούν. 
 

Με αυτό το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που φέρνουν, μετατρέπουν τις 
συλλογική και συνδικαλιστική δράση, τους λαϊκούς αγώνες σε ιδιώνυμο και 
ποινικό αδίκημα. 
 

Η κυβέρνηση της ΝΔ πήρε τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 
αξιοποίησε τον απεργοκτόνο νόμο Αχτσιόγλου (50+1), δυναμώνει την αντεργατική 
επίθεση, επιδιώκει – μάταια βεβαίως -  να διαλύσει τα συνδικάτα.  
  



 

 

Η κατάσταση που επικρατεί στους χώρους δουλειάς το επόμενο διάστημα θα 
επιδεινωθεί. Το βλέπουμε στους δήμους μας που μια σειρά από δικαιώματα μας 
καταργούνται, οι ιδιωτικοποιήσεις και η επιχειρηματική τους λειτουργία 
ενισχύεται, ενώ οι ελλείψεις σε μέσα προστασίας από την πανδημία και σε 
προσωπικό σε κρίσιμες δομές όπως οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία είναι 
τεράστιες.  
Δεν θα τους περάσει. Οργανώνουμε την απεργιακή απάντηση μας! Δεν πρέπει να 
χαθεί ούτε δευτερόλεπτο! Ενημερώνουμε τους συναδέλφους με κάθε τρόπο, 
ζητάμε την συνεδρίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των Σωματείων για να 
συγκροτηθεί μεγάλο μέτωπο μαζικού απεργιακού αγώνα. Η εξέλιξη που έχουμε 
μπροστά μας μας αφορά όλους, τα παιδιά μας, που θα βρεθούν κυριολεκτικά να 
ζουν και να εργάζονται σε μια χώρα - απέραντη «Ειδική Οικονομική Ζώνη», με 
όρους σύγχρονης σκλαβιάς, για να αναπτυχθούν τα κέρδη μιας χούφτας 
εκμεταλλευτών. Είναι ώρα ευθύνης για όλους!  
Ο κλάδος μας έχει δώσει μεγάλες απεργιακές μάχες όλα τα προηγούμενα χρόνια. 
Έχει γνωρίσει από πρώτο χέρι την κρατική καταστολή, την δημιουργία 
απεργοσπαστικών μηχανισμών από ιδιώτες, το στρατό, τις επιτάξεις.  
 

Απευθυνόμαστε σε όλους τους εργαζόμενους που μαζί δώσαμε όλες αυτές τις 
μάχες, για να μην μείνει χώρος δουλειάς που δεν θα ξεσηκωθούν οι εργαζόμενοι.  
 

Και ενώ προκύπτει ως αυτονόητη ανάγκη να απαντήσουμε στην κυβέρνηση με 
μαζικούς λαϊκούς αγώνες δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά το γεγονός ότι ΣΥΝΑΝ 
και ΔΑΚΕ που αποτελούν την ηγεσία της ΠΟΕ ΟΤΑ απέρριψαν στη συνεδρίαση του 
Γενικού Συμβουλίου τη πρόταση της ΔΑΣ ΟΤΑ για άμεση απόφαση για απεργία. 
 

Το μεγάλο ποτάμι της λαϊκής οργής τίποτα δεν θα μπορέσει να το σταματήσει, 
ούτε οι αντιλαϊκές κυβερνήσεις, ούτε τα συνδικαλιστικά τους δεκανίκια.  
 

Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά τον αγώνα μας για προστασία της υγείας και της 
ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, ενίσχυση του δημοσίου συστήματος Υγείας και 
την επίταξη του ιδιωτικού τομέα, για την εξασφάλιση τακτικών συγκοινωνιών, για 
μέτρα προστασίας στην καθαριότητα, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις κοινωνικές 
δομές, για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των δήμων, 
μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, επαναφορά 13ου 14ου μισθού. 
Δεν θα χαρίσουμε στο κεφάλαιο και στο κράτος τα σωματεία μας, το δικαίωμα 
να μαζευόμαστε και να αποφασίζουμε, να εκλέγουμε τους εκπροσώπους μας, να 
απεργούμε! 
 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ. 
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