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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗ ΠΕΜΠΣΗ 14 ΣΟΤ ΕΠΣΕΜΒΡΗ  

ΑΠΟ ΣΙ 11:00 ΜΕΦΡΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΩΡΑΡΙΟΤ ΚΑΙ ΔΤΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ  

ΣΗ ΠΑΡΑΣΑΗ ΔΙΑΜΑΡΣΤΡΙΑ ΣΙ 12:00 ΜΠΡΟΣΑ  

ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

Καζεκεξηλά βνκβαξδηδόκαζηε πεξί δήζελ «αλάπηπμεο» θαη κάιηζηα «δίθαηεο», νη 

εξγαδόκελνη εηδηθά ζηνπο ηνκείο πξώηεο γξακκήο (θαζαξηόηεηα, πξάζηλν, ηερληθά ζπλεξγεία 

θ.α.) πνπ έρνπλ πιεξώζεη θαη ζπλερίδνπλ λα πιεξώλνπλ βαξύ θόξν αίκαηνο ζην βσκό ηεο 

πιήξνπο απνπζίαο κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, ζπλνιηθόηεξα πξνζηαζίαο ηεο δσήο, ηεο 

εληαηηθνπνίεζεο ηεο εξγαζίαο, ησλ απνιύζεσλ θαη ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζπλνιηθά κηαο 

νηθνλνκίαο πνπ θηλείηαη κε κνλαδηθό θξηηήξην ην θέξδνο.  

Τπεύζπλνη γηα ηα εξγνδνηηθά εγθιήκαηα είλαη ε θπβέξλεζε θαη ε πιεηνςεθία ησλ δεκάξρσλ 

όζν θαη λα απνπνηνύληαη ηηο επζύλεο ηνπο. Παξέα όια απηά ηα ρξόληα πηνζέηεζαλ ηηο 

θαηεπζύλζεηο ηεο επξσπατθήο έλσζεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ βηνκεράλσλ  πξνθεηκέλνπ λα 

κεηώζνπλ όζν πεξηζζόηεξν γίλεηαη ην θόζηνο εξγαζίαο θαη  θξνληίδνληαο  ηαπηόρξνλα λα 

απαμηώζνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη από πξνζσπηθό αιιά θαη από πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

Είλαη νη θύξηνη ππεύζπλνη γηα ηηο άζιηεο  ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ επηθξαηνύλ ζηα πεξηζζόηεξα 

ακαμνζηάζηα ησλ Δήκσλ , γηα  ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ιόγσ ηεο έιιεηςεο 

πξνζσπηθνύ, γηα ηελ άζρεκε θαηάζηαζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ 

ππνδνκώλ ιόγσ ηεο ππνρξεκαηνδόηεζεο, γηα ηε κε παξνρή ησλ απαξαίηεησλ κέζσλ 

αηνκηθήο πξνζηαζίαο,  γηα ηελ απνπζία γηαηξώλ Εξγαζίαο θαη ηερληθώλ Αζθαιείαο θ.ι.π. 

Γλσξίδνπκε πνιύ θαιά θαη ηνπο ζρεδηαζκνύο ηνπο θαη ηε πνιηηηθή ηνπο. θνπόο ηνπο είλαη ε 

πιήξε ππνβάζκηζε όισλ ησλ ππεξεζηώλ ηδηαίηεξα ησλ ηερληθώλ κε ζηόρν ηελ ηδησηηθνπνίεζε 

ηνπο. 
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ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΠΟΤΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΜΕ ΜΙΑ ΥΩΝΗ ΥΣΑΝΕΙ ΠΙΑ!!! 

πλάδειθνη ήξζε ε ζηηγκή λα βγάινπκε ηα ζπκπεξάζκαηα καο θαη από ηε πνιηηηθή ηεο 

ζπγθπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ πνπ πήξε ηε ζθπηάιε από ηηο πξνεγνύκελεο θπβεξλήζεηο 

αιιά θαη από ηε πιεηνςεθία ησλ δεκάξρσλ πνπ πξνθεηκέλνπ λα κεηώζνπλ όζν πεξηζζόηεξν 

γίλεηαη ην θόζηνο εξγαζίαο δελ δηζηάδνπλ λα παίμνπλ κε ηε δσή  θαη ηελ αζθάιεηα καο.  
 

Σο ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΙΚΗ θαιεί όιοσς ηοσς ζσλαδέιθοσς, ηα ζφκαηεία ηφλ 

δήκφλ λα θάλοσλ δηθή ηοσς σπόζεζε ηελ σγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηελ εργαζίας θαη κε 

αποθάζεης ηοσς λα πάροσλ καδηθά κέρος ζηε ΣΑΗ ΔΡΓΑΙΑ ηε ΠΔΜΠΣΗ 14 ηοσ 

ΔΠΣΔΜΒΡΗ από ηης 11:00 κέτρη ηο ηέιος φραρίοσ αιιά θαη ζηε παράζηαζε 

δηακαρησρίας ζηης 12:00 κπροζηά ζηο Τποσργείο Δργαζίας. 
 

Γηεθδηθούκε: 

Προζιήυεης Μόληκοσ Προζφπηθού, Μοληκοποίεζε όιφλ ηφλ ζσλαδέιθφλ κε ειαζηηθές 

κορθές εργαζίας τφρίς όροσς θαη προϋποζέζεης, αλαλέφζε όιοσ ηοσ ζηόιοσ ηφλ 

οτεκάηφλ, λα κε θηλείηε θαλέλα ότεκα τφρίς ΚΣΔΟ θαη τφρίς ηε βεβαίφζε ηοσ 

Σετληθού Αζθαιείας, Μέζα Αηοκηθής Προζηαζίας γηα όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς κε 

άκεζε αλαζεώρεζε ηες ΚΤΑ άκεζε αλαπροζαρκογή ζηης λέες ζσλζήθες θ.ι.π.     

 
 
 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 
 

 

                                          


