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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ!
ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
Μέσα στην έξαρση της πανδημίας, με τα νοσοκομεία ν’ ασφυκτιούν και τη χώρα σε
lockdown, η κυβέρνηση βρήκε την ευκαιρία να συνεχίσει με ακόμα μεγαλύτερο ζήλο το
αντιλαϊκό της έργο.
Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, έβαλε στο τραπέζι νέα μέτρα αστυνόμευσης για τα
Πανεπιστήμια, ενώ δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα για να διασφαλίσει τη διεξαγωγή της
εκπαιδευτικής διαδικασίας. Δεν ενίσχυσε τις υποδομές, δεν αύξησε τη χρηματοδότηση, δεν
προσέλαβε το απαραίτητο προσωπικό.
Η υγεία και τα δικαιώματά μας τίθενται σε σοβαρό κίνδυνο και γι’ αυτό ευθύνεται η
εγκληματική πολιτική της κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, δίνει την προκλητική στήριξή της
στους μεγάλους επιχειρηματίες, με δισεκατομμύρια ευρώ, με φοροαπαλλαγές, με
διευκολύνσεις που χτυπούν τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Κι ενώ οι εργαζόμενοι αγωνιούμε για την εξέλιξη της πανδημίας, γνωρίζοντας ότι η πολιτική
της κυβέρνησης μας έχει αφήσει απροστάτευτους, αλλά και για την οικονομική κρίση, η
κυβέρνηση, αυστηρά προσηλωμένη στον αντιλαϊκό σχεδιασμό της, παίρνει συνεχώς «νέες
πρωτοβουλίες»:
Μετά το νέο πτωχευτικό νόμο για να μπορούν να μας παίρνουν το σπίτι και τους μισθούς
ευκολότερα, μετά τα προγράμματα απασχόλησης των μακροχρόνια ανέργων με 200 ευρώ
μισθό, μετά το νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και το δυνάμωμα της καταστολής
ενάντια σε όποιον αντιστέκεται, προωθεί ένα απαράδεκτο νομοσχέδιο που γυρνάει τους
εργαζόμενους πάνω από έναν αιώνα πίσω!
Νομοθετεί για πρώτη φορά στη χώρα μας τη 10ωρη εργασία, 134 χρόνια μετά την
απεργία του Σικάγο και ακριβώς 100 χρόνια ύστερα από την πρώτη νομοθέτηση του
8ωρου στην Ελλάδα. Ξεθεμελιώνει τον σταθερό εργάσιμο χρόνο, την απαραίτητη
ξεκούραση μας, το χρόνο με τις οικογένειές μας, τον προσωπικό μας χρόνο. Προχωρά στην
αύξηση των απλήρωτων υπερωριών, στην επέκταση και γενίκευση της δουλειάς τις
Κυριακές, στο σμπαράλιασμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Αυτός είναι ο περιβόητος «εκσυγχρονισμός»!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,

Για να δέσουν τα χέρια στους εργαζόμενους και στα συλλογικά τους όργανα, μέσα στο ίδιο
νομοσχέδιο, μπαίνουν υπό διωγμό οι αγώνες για καλύτερους μισθούς, για αξιοπρεπείς
συντάξεις, για μέτρα ασφάλειας της υγείας στους χώρους δουλειάς, για μόνιμες προσλήψεις!
Μετατρέπουν την συνδικαλιστική δράση σε “ιδιώνυμο”! Επαναφέρουν ουσιαστικά η
απαγόρευση της απεργίας στο Δημόσιο, στους ΟΤΑ, στα ΝΠΔΔ και στους
περισσότερους συγκεντρωμένους εργασιακούς χώρους, καθιερώνοντας το γενικευμένο
“προσωπικό ασφαλείας” (από 40% και πάνω). Υπονομεύουν τις συλλογικές διαδικασίες και
ακυρώνουν τη Γενική Συνέλευση των σωματείων ως το ανώτερο όργανο που θα μπορεί
ζωντανά και άμεσα να αποφασίζει για ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους, για το
δικαίωμα στην απεργία. Υιοθετείται η απομακρυσμένη - ηλεκτρονική ψήφος για κάθε
σωματείο, η εξ αποστάσεως συμμετοχή, η οποία αν δεν παρέχεται σε όποιο μέλος του
σωματείου το επιθυμεί, δεν θα μπορεί να προχωρήσει η προκήρυξη απεργίας. Δημιουργεί
ανοιχτό μηχανισμό φακελώματος για όσους εργαζόμενους επιλέγουν να διεκδικήσουν
οργανωμένα τα δίκια τους.
Οι παρεμβάσεις από πλευράς των κυβερνήσεων στις διατάξεις που ρυθμίζουν τις
συνδικαλιστικές διαδικασίες είναι διαχρονικές. Η εκάστοτε κυβέρνηση νομοθετεί πάντα στην
κατεύθυνση του περιορισμού δικαιωμάτων και της χειραγώγησης των εργαζομένων που
αγωνίζονται. Είναι χαρακτηριστικές οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (εμπόδια στην
κήρυξη απεργίας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, περιορισμός των διαδηλώσεων από την
κυβέρνηση ΝΔ κ.α.) που αποκαλύπτουν ότι το κράτος παίρνει τα μέτρα του ώστε πιο
αποτελεσματικά να καταστέλλει τους αγώνες των εργαζομένων – αγώνες που έτσι κι αλλιώς
τροφοδοτούνται και ενισχύονται από την εξαθλίωση που γεννά η κυβερνητική πολιτική.
Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,
Η έξαρση της πανδημίας μπορεί να προσθέτει δυσκολίες στη δράση μας. Αυτό δεν σημαίνει
όμως ότι θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.
Εχουμε μεγάλη δύναμη και πρέπει να τη νιώσουν! Είναι ώρα ευθύνης για
όλους!Οργανωμένα, μαζικά, μαχητικά θα πρέπει να απαντήσουμε στο νέο αντιλαϊκό
νομοσχέδιο, που μας γυρνάει χρόνια πίσω, που επιδιώκει να καταστείλει κάθε φωνή που
αγωνίζεται για τις σύγχρονες ανάγκες, που διεκδικεί ζωή και δουλειά με δικαιώματα.
Απαντάμε άμεσα με απεργία στις 26 Νοέμβρη!
Καλούμε όλους τους Συλλόγους να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε κανένας
εργαζόμενος να μη μείνει ανενημέρωτος.
Η αντιλαϊκή πολιτική δε θα περάσει! Κάτω τα χέρια από τα Συνδικάτα!
Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ
Η Πρόεδρος

Νίκη Χρονοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας

Ανδρέας Βασιλάκης

