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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τα Μέτρα ενάντια στο Απεργιακό Δικαίωμα
Στον σχεδιασμό της Κυβέρνησης, για το επόμενο διάστημα βρίσκεται η κατάθεση στη
Βουλή πολυνομοσχεδίου με όλα τα προαπαιτούμενα μέτρα της 3ης Αξιολόγησης.
Το νομοσχέδιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ περιλαμβάνει και το χτύπημα του
δικαιώματος στην απεργία. Προβλέπεται ρύθμιση με την οποία για να κηρύξει ένα
Σωματείο απεργία θα πρέπει η πρόταση αυτή να υπερψηφιστεί από το 50% των μελών
του. Αυτό το μέτρο καθιστά τη δυνατότητα κήρυξης απεργίας από δύσκολη έως και
αδύνατη.
Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΔΙΩΞΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Εκείνο που επιδιώκεται πραγματικά είναι η αποδυνάμωση των Πρωτοβάθμιων
Σωματείων, η αποδυνάμωση της οργάνωσης των εργαζομένων στους χώρους
δουλειάς. Σωματεία και εργαζόμενοι που δεν θα έχουν δυνατότητα κήρυξης απεργίας,
θα χάσουν το πιο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο, στον αγώνα για τη βελτίωση των
όρων εργασίας.
Χωρίς περιστροφές η επιδίωξη είναι ξεκάθαρη: Να καταργηθεί το Απεργιακό Δικαίωμα.
Γνωρίζει πολύ καλά η Κυβέρνηση ότι τα αντεργατικά μέτρα δεν είναι προσωρινά, αλλά
θα παραμείνουν και μετά το περιβόητο «τέλος των Μνημονίων». Γι αυτό φροντίζει από
τώρα να προλάβει τις εξελίξεις, να βάλει εμπόδια στην διεκδίκηση κατάργησης των
μνημονιακών νόμων.
ΠΟΙΟΙ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κυβέρνηση υλοποιεί πρόθυμα μια βασική απαίτηση της μεγαλοεργοδοσίας. Οι
εργοδοτικοί φορείς, με πρώτο και κύριο τον ΣΕΒ (Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων),
απαιτούν να πάψουν να υπάρχουν απεργίες, να μπουν εμπόδια στη λειτουργία των
σωματείων. Απαιτούν την νομιμοποίηση της καταστολής, για να παγιώσουν τους
μισθούς των 400 ευρώ, την εργασία χωρίς Συμβάσεις Εργασίας και δικαιώματα.

Ιδιαίτερα μέσα στους χώρους δουλειάς, εκεί δηλαδή που ανθεί η εργοδοτική
τρομοκρατία και η αυθαιρεσία, εκεί που η εκμετάλλευση του εργαζόμενου, γίνεται
όρος για την κερδοφορία των ομίλων, εκεί ακριβώς απαιτούν να επιβληθεί «σιγή
νεκροταφείου».
Για να επιβληθεί η αντιλαϊκή πολιτική απαιτείται ένταση του αυταρχισμού και της
καταστολής.
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

Συνάδελφοι, σες
Το μεγάλο ζήτημα είναι η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Αυτή
είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε αυξήσεις στους
μισθούς, υποχρεωτικές Συμβάσεις Εργασίας, για να εργαζόμαστε με ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. Η
απεργία στις 14 Δεκέμβρη ήταν ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.
Η ηγεσία της ΓΣΕΕ, προσπάθησε να υπονομεύσει την απεργία στις 14 Δεκέμβρη.
Σήμερα αρνείται να κηρύξει απεργία ενάντια στα μέτρα της 3ης αξιολόγησης. Μεθοδικά
καλλιεργεί την ηττοπάθεια, προσπαθεί να απομακρύνει τους εργαζόμενους από την
οργάνωση στα Σωματεία. Υπηρετεί πιστά τις επιταγές των κομμάτων που ψηφίζουν τα
μνημόνια.
Ενάντια στο κλίμα υποταγής που καλλιεργεί η συνδικαλιστική ηγεσία της ΓΣΕΕ,
Ομοσπονδίες από διάφορους κλάδους, Εργατικά Κέντρα από πολλές περιοχές της
Ελλάδας, έχουν ήδη αποφασίσει απεργιακή κινητοποίηση.
Το Κλαδικό Σωματείο της Αθήνας, με επιστολή στο Προεδρείο της Ομοσπονδίας
(ΟΣΝΙΕ), ζητάμε να κηρυχθεί 24ωρη απεργία την μέρα που θα κατατεθεί στη Βουλή το
νομοσχέδιο για την 3η αξιολόγηση. Να πάρει και ο κλάδος μας, απόφαση όπως έχουν
ήδη πάρει ανάλογες αποφάσεις Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα.
Να απεργήσουμε:
•
•
•
•
•

Για κατώτερο Μισθό 751 ευρώ καθαρά
Για αυξήσεις στους Μισθούς
Για υποχρεωτικές Συμβάσεις Εργασίας
Για την υπεράσπιση του δικαιώματος στην απεργία
Για διεύρυνση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων
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