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ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! 
 

Όλες και όλοι στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ των εργαζομένων από όλη  

την Ελλάδα την Τρίτη 3 Ιούλη στις 12.30 στο υπουργείο Εσωτερικών! 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  

από τις 12 το μεσημέρι μέχρι το τέλος της βάρδιας!   

 

Σο ΤΝΓΙΚΑΣΟ ΟΣΑ ΑΣΣΙΚΗ προθερύζζεη ΣΑΗ ΔΡΓΑΙΑ από ηης 12:00 ηο 

κεζεκέρη κέτρη ηο ηέιος ηες βάρδηας θαη θαιεί όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς ζε 

ζσγθέληρωζε ζηης 12:30 κπροζηά ζηο Τποσργείο Δζωηερηθώλ όποσ ζα 

ζσκκεηέτοσλ θαη εργαδόκελοη από όιε ηελ Διιάδα.  

Η πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΣΥΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ αποηειεηώλεη τηιηάδες εργαδόκελοσς  

ζηελ θαζαρηόηεηα, νδεγώληαο ηνπο ζηελ αλεξγία. Τελ ώξα πνπ νη απνιύζεηο 

γεληθεύνληαη ε θπβέξλεζε αδηαθνξεί θαη αξλείηαη λα πξνρωξήζεη ζε λνκνζεηηθή 

ξύζκηζε γηα ηελ κεηαηροπή ηωλ ζσκβάζεωλ ηοσς από ορηζκέλοσ ζε αορίζηοσ 

τρόλοσ. 

Η εμέιημε απηή απεηιεί λα αθήζεη ηης σπερεζίες θαζαρηόηεηας ηωλ δήκωλ κέζα 

ζηο θαιοθαίρη τωρίς προζωπηθό γηα ηελ αποθοκηδή ηωλ ζθοσπηδηώλ, 

αλνίγνληαο ηνλ δξόκν γηα ηελ πεξαηηέξω εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, πνπ ήδε 

βξίζθεηαη ζην θόθθηλν, όπωο καξηπξνύλ νη δεθάδεο λεθξνί θαη εθαηνληάδεο 

ζαθαηεκέλνη εξγάηεο από εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηα ακαμνζηάζηα, θαη νδεγώληαο 

ηειηθά ζηελ ηδηωηηθνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. Η ίδηα θαηάζηαζε επηθξαηεί θαη ζηνπο 

παηδηθούς ζηαζκούς όπνπ νη ζπκβαζηνύρνη είλαη ζηνλ αέξα θαζώο παηδηθνί ζηαζκνί 

θιείλνπλ, ζην πράζηλο όπνπ κε ηνλ Κιεηζζέλε κεηαηξέπεηαη ζε αληαπνδνηηθή 

ππεξεζία, ζηνλ ειεθηροθωηηζκό πνπ εθρωξείηαη παθέην ζε ηδηώηεο ε 

αληηθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζή ηνπ, ζην βοήζεηα ζηο ζπίηη θαη ζηα θέληρα 

εκερήζηας θροληίδας ειηθηωκέλωλ πνπ ρηιηάδεο ζπκβαζηνύρνη είλαη ζηνλ αέξα. 

Αλάινγεο είλαη νη εμειίμεηο κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε ειαζηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο θαη 

ζηελ Τγεία θαη ηελ Παηδεία (επηθνπξηθνί γηαηξνί, αλαπιεξωηέο θαη όρη κόλν). 
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Απηή είλαη ε «δίθαηε αλάπηπμε» κεηά ηελ έμνδν από ηα κλεκόληα, απηέο είλαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο ηεο Ε.Ε. θαη ηνπ ΟΟΣΑ πνπ πινπνηεί θαη νξακαηίδεηαη ε θπβέξλεζε. 

Τζαθηζκέλα δηθαηώκαηα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, εξγαζία ιάζηηρν θαη κηζζνί πείλαο, 

ηδηωηηθνπνηήζεηο παληνύ γηα ηα θέξδε ηωλ κεγάιωλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ, από ην 

αληίηηκν πνπ ζα πιεξώλνπλ εξγαδόκελνη θαη ιαϊθά ζηξώκαηα.  

Απέλαληη ζε απηέο ηηο πνιηηηθέο κόλε ιύζε είλαη ε νξγάλωζε ηνπ αγώλα γηα κόληκε 

θαη ζηαζεξή δνπιεηά, ελάληηα ζηηο ηδηωηηθνπνηήζεηο. Αγώλας ποσ κας αθορά όιοσς 

ηοσς εργαδόκελοσς ζηοσς δήκοσς. Ασηήλ ηελ Σρίηε δίλοσκε όιοη καδί κατεηηθή 

απάληεζε ζηης αποιύζεης ηε θσβέρλεζες!  

 

ΓΙΔΚΓΙΚΟΤΜΔ ΣΗΝ ΑΜΔΗ ΜΔΣΑΣΡΟΠΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ  

ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΤΝΑΓΔΛΦΩΝ ΑΠΟ ΟΡΙΜΔΝΟΤ Δ ΑΟΡΙΣΟΤ ΥΡΟΝΟΤ! 

 

 

 

 

Η ΓΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΤΝΓΙΚΑΣΟΤ 


