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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 14 ΣΟΤ ΙΟΤΝΗ 

ΑΠΟ ΣΙ 12:00 ΜΕΧΡΙ ΣΟ ΣΕΛΟ ΩΡΑΡΙΟΤ ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ 

ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΙ 13:00 ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ 
 

Σο ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΙΚΗ πποκεπύζζει ΣΑΗ ΔΡΓΑΙΑ για όλοςρ ηοςρ 

επγαδόμενοςρ ανεξαπηήηωρ ζσέζερ επγαζίαρ, ΣΗΝ ΠΔΜΣΗ 14 ηος ΙΟΤΝΗ από ηιρ 

12:00 μέσπι ηο ηέλορ ωπαπίος και καλεί όλοςρ ηοςρ επγαδόμενοςρ να πάποςν μέπορ 

μαδικά ζηε ζςγκένηπωζε – ζςλλαλεηήπιο ζηιρ 13:00 ζηεν Ομόνοια.  

Η θπβέξλεζε εηνηκάδεηαη λα θιείζεη ηελ ηέηαξηε «αμηνιόγεζε». Νέα κέηξα θαη βάξε 

πξνζηίζεληαη ζηελ ηζαθηζκέλε εξγαηηθή νηθνγέλεηα. Σν παξακύζη ηεο «δίθαηεο αλάπηπμεο» 

έρεη πάληα ην ίδην ζύκα.  Καλείο εξγαδόκελνο δελ πξέπεη λα έρεη απηαπάηεο γηα ην πνηνο ζα 

είλαη σθειεκέλνο από κηα ηέηνηα αλάπηπμε. Η «αλάπηπμε» ηνπο  ζα ζηεξηρηεί πάλσ ζηα 

ζπληξίκκηα ησλ δηθαησκάησλ καο, ζηε θαιιηέξγεηα ησλ ρακειώλ απαηηήζεσλ από ηε κία 

αιιά θαη από ηηο ςεύηηθεο ειπίδεο πνπ κνηξάδεη ε θπβέξλεζε απιόρεξα. 

Σα λέα κέηξα όρη κόλν ζηεξεώλνπλ ην έδαθνο ηεο λνκηκνπνίεζεο όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ 

κέηξσλ πνπ έρνπλ έξζεη έσο ζήκεξα, αιιά απνθαιύπηνπλ ηαπηόρξνλα θαη ην ςέκα πεξί 

επαλαθνξάο ηάρα ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ κεηά ην «ηέινο ησλ κλεκνλίσλ» θαη 

ηεο επηζηξνθήο ζηελ θαλνληθόηεηα.  

Εηδηθά ζην θιάδν βξίζθνληαη ζε εμέιημε ζεηξά από αληηδξαζηηθέο αλαδηαξζξώζεηο όπσο ε 

αληηδξαζηηθή αμηνιόγεζε, νη αλαδηαξζξώζεηο κέζα από ηνλ αληεξγαηηθό αληηιατθό 

Κιεηζζέλε, ην θιείζηκν δεθάδσλ παηδηθώλ ζηαζκώλ θαη ε ηαπηόρξνλε ππνλόκεπζε ηεο 

δίρξνλεο πξνζρνιηθήο αγσγήο, ε θνξντδία απέλαληη ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζπκβαζηνύρνπο 

θ.ι.π.   

πλάδειθνη ηώξα ήξζε ε ζηηγκή ηνπ γεληθνύ μεζεθσκνύ! Γςναμώνοςμε ηεν πάλε μαρ 

απένανηι ζε επγοδοζία - κςβέπνεζε – Δςπωπαϊκή Ένωζε, ζε παιηά θαη λέα κέηξα. Η 

επόκελε κέξα όρη κόλν δελ θέξλεη αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ θαη αλαθνύθηζε γηα ηνλ 
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εξγαδόκελν ιαό, αιιά ζα εληζρύζεη αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ αληηιατθή επίζεζε κε βάζε ηα 

κλεκόληα επηηήξεζεο ηεο Επξσπατθή Έλσζε. 

Ανηιδπάμε. Βάδοςμε μπποζηά ηιρ δικέρ μαρ ανάγκερ. 

Σώπα σπειάδεηαι να δςναμώζει ο διεκδικεηικόρ αγώναρ για: 

 Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο, ζηηο ζπληάμεηο, ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ αληηιατθώλ λόκσλ θαη ησλ 3 κλεκνλίσλ. 

 Επαλαθνξά, ππνρξεσηηθόηεηα ησλ Ε! Καλέλαο εξγαδόκελνο θάησ από ηα 751 επξώ. 

 Ννκνζεηηθή θαηνρύξσζε ηεο Κπξηαθάηηθεο αξγίαο. 

 Καλέλαο πιεηζηεξηαζκόο πξώηεο θαηνηθίαο. 

 Κάησ νη θόξνη - λα πιεξώζεη ην κεγάιν θεθάιαην. Καηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΙΑ, ησλ 

ραξαηζηώλ, ηεο θνξνιεζηείαο. 

 Καηάξγεζε ηνπ λόκνπ Καηξνύγθαινπ. 

 Να γίλνπλ πξνζιήςεηο ζηα δεκόζηα Ννζνθνκεία, ζηα ζρνιεία, κόληκσλ πιήξνπο 

απαζρόιεζεο εθπαηδεπηηθώλ θαη πγεηνλνκηθώλ όισλ ησλ εηδηθνηήησλ. 

 

ςνάδελθοι. Οι αγώνερ με ζσέδιο και ζηόσο και με ζωζηό πποζαναηολιζμό θέπνοςν 

αποηέλεζμα. Παπάδειγμα ηαξικήρ αναμέηπεζερ και θάπορ ηων αγώνων μαρ γηα ην 

επόκελν δηάζηεκα, είλαη ν αηαιάληεπηνο απεξγηαθόο αγώλαο γηα πάλσ από 80 ώξεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηηο πξνβιήηεο ΙΙ θαη ΙΙΙ ζην κνλνπώιην ηεο Cosco. Κόληξα ζηελ ηξνκνθξαηία 

ηεο εξγνδνζίαο, ηελ θπβέξλεζε, ηηο απαξάδεθηεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, ηνλ απεξγνζπαζηηθό 

κεραληζκό πνπ έγηλε πξνζπάζεηα λα ζηεζεί, οι επγαδόμενοι ζςζπειπωμένοι ζηο ηαξικό 

ζωμαηείο ηοςρ καηάθεπαν να αποζπάζοςν δεζμεύζειρ για ένηαξή ηοςρ ζηα ΒΑΔ και ηο 

ξεκίνεμα διαππαγμαηεύζεων για ηεν ςπογπαθή ςλλογικήρ ύμβαζερ Δπγαζίαρ. 

Καινύκε όια ηα ζσκαηεία ηνπ θιάδνπ, ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε γεληθό ζπλαγεξκό. Από ζήκεξα 

κέζα από καδηθέο δηαδηθαζίεο ελεκεξώλνπκε ηνπο ζπλαδέιθνπο. Παίξλνπκε όια ηα 

απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επηηπρία θαη ηεο ηάζεο Εξγαζίαο αιιά θαη ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ.   

 ΟΛΟΙ ΣΗ ΣΑΗ ΕΡΓΑΙΑ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 14 ΣΟΤ ΙΟΤΝΗ ΑΠΟ ΣΙ 12:00 ΜΕΧΡΙ 

ΣΟ ΣΕΛΟ ΩΡΑΡΙΟΤ. ΚΑΙ ΜΑΖΙΚΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΙ 13:00 ΣΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ. 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 

 

 

 


