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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΟΥΣ - ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΜΑΣ! ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΜΑΗ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!

135 χρόνια μετά την αιματοβαμμένη πρωτομαγιά του Σικάγο για το 8ωρο και 101 χρόνια
μετά την καθιέρωση με νόμο του 8ωρου στην Ελλάδα, μια κατάκτηση που για να
κατοχυρωθεί χρειάστηκαν ποτάμια αίματος και σκληροί αγώνες της τάξης μας, η κυβέρνηση
ετοιμάζεται να την καταργήσει. Να φέρει νόμο για την επιβολή της 10ωρης εργασίας και
την κατάργηση αμοιβής των υπερωριών, ρυθμίσεις για τη διεύρυνση της ευελιξίας. Η
κατάργηση του 8ωρου, των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, της Κυριακής - αργίας για
περισσότερους κλάδους καθώς και βασικών συνδικαλιστικών δικαιωμάτων αποτελούν
σημαντικό χτύπημα στα δικαιώματά μας, στον ίδιο το σκοπό της ύπαρξης και της δράσης
των συνδικάτων. Θέλουν να μετατρέψουν όλη την Ελλάδα σε μια μεγάλη ειδική οικονομική
ζώνη, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα είναι πλήρως ελεύθεροι να απασχολούν όποτε και
όσο θέλουν τους εργαζόμενους, να τους πληρώνουν από μισθούς των 200 ευρώ, να τους
έχουν στη διάθεσή τους 7 μέρες τη βδομάδα.
13 μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας μετρούμε χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες
ασθενείς από τον κορονοϊό. Η κυβέρνηση αρνείται να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για
την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων και συνολικά του λαού. Την ώρα
που πεθαίνουν δεκάδες καθημερινά εκτός ΜΕΘ και η κατάσταση που επικρατεί στα
νοσοκομεία είναι εκρηκτική, αρνείται την πραγματική επίταξη του ιδιωτικού τομέα της
Υγείας, ενώ οι προσλήψεις είναι δραματικά ελάχιστες σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες.
Οι συνέπειες από τη μετατροπή του συστήματος Υγείας σε σύστημα μίας νόσου, έχει
διαμορφώσει μια "δεύτερη πανδημία" δίπλα στον κορονοϊό, όπου χιλιάδες χειρουργεία,
κρίσιμες θεραπείες και διαγνωστικές εξετάσεις για σοβαρές ασθένειες ακυρώνονται
αυξάνοντας έτσι τους θανάτους σε ομάδες του πληθυσμού που εκδηλώνουν ή υπόκεινται
σε σοβαρές ασθένειες.
Στο κλάδο μας η κυβέρνηση πολλαπλασιάζει τα εργαλεία που έχουν οι δημοτικές και
περιφερειακές αρχές στα χέρια τους για να διευρύνουν την επιχειρηματική λειτουργία των
δήμων. Οι αναπτυξιακοί οργανισμοί φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, οι ιδιωτικοποιήσεις
επεκτείνονται, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι δουλεύουν με ελαστικές σχέσεις εργασίας
και μειωμένα δικαιώματα, οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού έχουν αρνητικό πρόσημο

σε σχέση με τις αποχωρήσεις, η τηλεργασία ήρθε για να μείνει, ενώ οι χώροι δουλειάς των
δήμων έχουν μετατραπεί σε εστίες διασποράς του κορονοϊού από την απουσία και των
στοιχειωδών μέτρων προστασίας, ενώ παγίδες θανάτου εξακολουθούν να είναι οι
συνθήκες εργασίας στη καθαριότητα και τα τεχνικά συνεργία.
ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ! ΝΑ
ΜΗΝ ΧΑΘΕΙ ΟΥΤΕ ΛΕΠΤΟ!
Δεν πρέπει να αποδεχθούμε το μέλλον που σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς! Τώρα είναι η
ώρα να οργανώσουμε τον αγώνα μας για τη ζωή και τα δικαιώματα μας. Η Πρωτομαγιά με
όλο το ιστορικό φορτίο που διαθέτει, ως ημέρα επιθεώρησης της δράσης των συνδικάτων,
αποκτά σε αυτές τις συνθήκες ακόμα μεγαλύτερη σημασία.
Στις 6 Μάη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ! Καλούμε όλα τα σωματεία του κλάδου άμεσα να συνεδριάσουν,
να πάρουν αποφάσεις συμμετοχής στην απεργία και την απεργιακή συγκέντρωση της
πρωτομαγιάς, με μαζικές διαδικασίες και με όλα τα μέτρα προστασίας της υγείας μας να
ενημερώσουν όλους τους συναδέλφους για τις εξελίξεις.
Διεκδικούμε:
•
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις υπηρεσίες των δήμων και της
περιφέρειας. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων. Καμία απόλυση εργαζόμενου στη
κοινωφελή εργασία. Καμία ιδιωτικοποίηση υπηρεσίας. Να μην συγκροτηθούν
αναπτυξιακοί οργανισμοί.
• Σύγχρονους όρους δουλειάς και ζωής με δικαιώματα. Σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς
και μείωση του εργάσιμου χρόνου.
• Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς καμία εμπλοκή του κράτους, Συλλογικές
Συμβάσεις Εργασίας με σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση σημαντικών
δικαιωμάτων.
• Προστασία της υγείας όλου του λαού. Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των
εργαζομένων με ευθύνη του κράτους και των επιχειρηματικών ομίλων.
• Μέτρα για την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης με μέτρα
προστασίας για την υγεία μαθητών, φοιτητών, εκπαιδευτικών και κατάργηση της
τράπεζας θεμάτων
• Την κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης δράσης των συνδικάτων και των
συνδικαλιστών, κόντρα συνολικά στην κλιμάκωση της καταστολής και του αυταρχισμού.
Το κράτος και οι επιχειρηματικοί όμιλοι δεν έχουν καμία δουλειά να παρεμβαίνουν στα
συνδικάτα.
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΤΟΥ ΜΑΗ!
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΗ ΣΤΙΣ 10 ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ!
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