
ΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ  

ΣΙ 13 ΟΚΣΩΒΡΗ ΓΙΝΟΤΜΔ ΣΗ ΓΙΚΗ ΜΑ ΜΑΥΗΣΙΚΗ ΑΠΑΝΣΗΗ! 

ΣΙ 15 ΟΚΣΩΒΡΗ ΑΠΔΡΓΟΤΜΔ! 

Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Από ηηο εμαγγειίεο ηνπ Πξωζππνπξγνύ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηα λέα αληηιαϊθά κέηξα πνπ 

αλαθνίλωζε κέρξη ην πξόζθαην δηάγγεικα κε ην εθβηαζηηθό δίιεκκα “απηνπξνζηαζία ή θαξαληίλα”, 

επηβεβαηώλεηαη ζπλερώο όηη νη θπβεξλεηηθέο επηινγέο δελ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηηο δηθέο καο αλάγθεο.  

Όιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα δελ έθαλε ηίπνηα γηα λα ζσξαθίζεη ην δεκφζην ζχζηεκα Υγείαο, γη’ απηφ 

κπξνζηά ζηε λέα έμαξζε ηεο παλδεκίαο, πνιιά λνζνθνκεία αδπλαηνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ. Τα ζρνιεία 

άλνημαλ ρσξίο θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν πξνζηαζίαο γηα καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο. Οη επηβάηεο ζηα Μέζα 

Μαδηθήο Μεηαθνξάο πνπ ζηνηβάδνληαη γηα λα πάλε ζηηο δνπιεηέο ηνπο εθηίζεληαη ζε κεγάιν θίλδπλν απφ ηελ 

ζπρλφηεηα ησλ δξνκνινγίσλ, ηελ άξλεζε γηα πξνζιήςεηο εξγαδνκέλσλ θαη ελίζρπζε κε λέα νρήκαηα. Οχηε 

ιφγνο γηα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρψξσλ δνπιεηάο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αξθεηψλ Ιδξπκάησλ. Αληίζηνηρε είλαη ε θαηάζηαζε κε ηε ιεηηνπξγία ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ηε λέα αθαδεκατθή ρξνληά. Κη ελψ ε θπβέξλεζε δε δίλεη θακία απάληεζε ζηηο αγσλίεο, ηα 

πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο καο, “κπνπθψλεη” κε θάζε ηξφπν ηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζκφ, ηνπο 

εθνπιηζηέο, ηνπο νκίινπο ζηηο αεξνκεηαθνξέο. 

Τψξα, αμηνπνηεί ην πφξηζκα “Πηζζαξίδε” θαη πξνεηνηκάδεη λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ θέξλνπλ ηελ 

ηδησηηθνπνίεζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηε κεηαηξνπή ηεο ζε αληηθείκελν ηδνγαξίζκαηνο. Με κεηψζεηο 

ζηηο ζπληάμεηο θαη πηζαλά αδπλακία ζην κέιινλ παξνρήο ηεο επηθνπξηθήο αζθάιηζεο. Επηηίζεηαη παξαπέξα 

ζηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα, κέζα απφ ηελ θαηάξγεζε ηεο πιεξσκήο ππεξσξηψλ θαη ηε γελίθεπζε ηεο 

δηεπζέηεζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο κέζα ζην έηνο ή ην εμάκελν, ηελ θαηάξγεζε ηνπ ζηαζεξνχ εκεξήζηνπ 

εξγάζηκνπ ρξφλνπ θαη ηελ ηειεξγαζία, εμαλαγθάδεη ηνπο εξγαδφκελνπο λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ εξγνδφηε 24 

ψξεο ην 24σξν, κεηψλνληαο ηνλ πξνζσπηθφ καο ρξφλν, ην ρξφλν πνπ έρνπκε λα πεξλάκε κε ηηο νηθνγέλεηέο 

καο.  

Με πεξηζζφ δήιν, μεθίλεζε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δηαδειψζεσλ απέλαληη ζε 

εξγαδφκελνπο, γνλείο, καζεηέο πνπ δηεθδηθνχλ ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπο θαη ηε ιήςε κέηξσλ γηα ηελ 

ζηήξημή ηνπο κέζα ζηελ παλδεκία. Πνηληθνπνηεί ηηο καζεηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θαη ζπιιακβάλεη αθφκα θαη 

καζεηέο! Παξάιιεια, εηνηκάδεη λέα επίζεζε ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, κέζα απφ ηελ αλαδηάξζξσζε 

ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ λφκνπ, κε ζηφρν λα ζηξηκψμεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηνπο εξγαδφκελνπο ζηε γσλία, 

εκπνδίδνληάο ηνπο λα αληηζηέθνληαη ζηελ νινέλα θαη πην ζθνδξή επίζεζε θαη λα δηεθδηθνχλ ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. Παξεκβάζεηο πνπ ζα ζπκπιεξσζνχλ κε ηελ θαηάξγεζε ηεο φπνηαο πξνζηαζίαο είρε απνκείλεη γηα ηελ 

πξψηε θαηνηθία, ηελ παξαπέξα εκπνξεπκαηνπνίεζε ζηηο παξνρέο πγείαο, πξφλνηαο, ζην λεξφ θαη ζην 

ξεχκα.  

Κη ελψ δελ εμαζθαιίδεη ηελ αλαγθαία θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε, ην αλαγθαίν πξνζσπηθφ θαη ηηο απαξαίηεηεο 

ππνδνκέο γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα, ε θπβέξλεζε αλνίγεη ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ επαλαθνξά 

ησλ Σπκβνπιίσλ Δηνίθεζεο, ηελ αθφκα κεγαιχηεξε ζχλδεζε ηεο έξεπλαο κε ηηο επηρεηξήζεηο, ηα ΣΔΙΤ γηα 

θνηηεηηθή κέξηκλα, ηα πξνπηπρηαθά κε δίδαθηξα, ηηο αιιαγέο ζηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο (“εμαηνκίθεπζε” αλά 

Ίδξπκα, ηελ ζηηγκή πνπ ζπλδέεη ήδε ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ Ιδξπκάησλ κε ηελ αμηνιφγεζε). Είλαη 

απνθαζηζκέλε λα βαζχλεη αθφκα πεξηζζφηεξν ηε κεηαηξνπή ηεο παηδείαο ζε εκπφξεπκα θαη ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ζε λέα πεδία θεξδνθνξίαο. 

Σπλαδέιθηζζεο – ζπλάδειθνη, 

Παίξλνπκε απνθαζηζηηθά ηελ ππφζεζε ζηα ρέξηα καο γηα λα ηνπο ραιάζνπκε ηα ζρέδηα! Τν ζχλζεκα 

«πιεξψζακε πνιιά, δελ ζα πιεξψζνπκε μαλά» κπνξεί θαη πξέπεη λα αθνπζηεί φζν πην δπλαηά γίλεηαη, λα 

αγθαιηάζεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζε θάζε ρψξν δνπιεηάο. 



Οη ίδηεο νη εμειίμεηο δείρλνπλ φηη εθεί πνπ νη εξγαδφκελνη παιεχνπλ θαη δηεθδηθνχλ, φηαλ παχνπλ λα είλαη 

ζεαηέο, φηαλ βγαίλνπλ απφ ηελ επηθίλδπλε αλακνλή πνπ θαιιηεξγεί ε θπβέξλεζε θαη ηα αζηηθά θφκκαηα, 

κφλν ηφηε κπνξνχλ λα ειπίδνπλ γηα ην θαιχηεξν. Άιισζηε, απηφ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα φπνηα εκίκεηξα 

αλαγθάζηεθε λα πάξεη ε θπβέξλεζε, κεηά απφ αγσληζηηθέο παξεκβάζεηο. 

ηηο 13 Οθηώβξε, κε ηε ζπκκεηνρή καο ζηα ζπιιαιεηήξηα Οκνζπνλδηώλ θαη πλδηθάηωλ, ζηελ 

Αζήλα ζηηο 6.30κκ ζην ύληαγκα θαη ηηο άιιεο πόιεηο, δίλνπκε ηελ δηθή καο καδηθή θαη ελωηηθή 

απάληεζε ζηελ επίζεζε ηεο θπβέξλεζεο.  

ηηο 15 Οθηώβξε, απεξγνύκε θαη ζπκκεηέρνπκε ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ζηελ Αζήλα ζηηο 

10.00πκ ζηα Πξνπύιαηα θαη ηηο άιιεο πόιεηο, γηαηί εδώ είλαη ε δύλακή καο!  Όηη θαηαθέξακε ην 

έρνπκε πεηύρεη κε ηνπο αγώλεο καο!  

Να ρηίζνπκε ην δηθό καο αγωληζηηθό κέηωπν, βάδνληαο ζηελ πξώηε γξακκή ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

δηθέο καο αλάγθεο θαη όρη ηα θέξδε ηωλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίιωλ. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

 Να θαηαξγεζνχλ φιεο νη αληηιατθέο δηαηάμεηο ησλ ΠΝΠ 

 Λήςε κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο. Μέηξα πξνζηαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη πξνζηαζία ησλ εππαζψλ νκάδσλ. Άκεζεο καδηθέο πξνζιήςεηο γηαηξψλ εξγαζίαο θαη ηερληθψλ 

αζθαιείαο ζηα Ιδξχκαηα. Μαδηθά θαη επαλαιακβαλφκελα ηεζη COVID -19 

 Αχμεζε δξνκνινγίσλ ησλ Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο  

 Άκεζα κέηξα ζηήξημεο ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Υγείαο – Πξφλνηαο δσξεάλ γηα φινπο, επίηαμε 

ηδησηηθψλ δνκψλ γηα λα αληηκεησπηζηνχλ ηα άκεζα πξνβιήκαηα  

 Άκεζε θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε γηα θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ, ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη ε 

πγεία θαη ε αζθάιεηα καζεηψλ θαη εθπαηδεπηηθψλ, ηα κνξθσηηθά δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ  

 Να γίλνπλ πξνζιήςεηο κφληκνπ πξνζσπηθνχ πιήξνπο απαζρφιεζεο ζηα Εθπαηδεπηηθά Ιδξχκαηα 

 Μφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο. Να κεηαηξαπνχλ νη ζπκβάζεηο ησλ ζπκβαζηνχρσλ ζηα 

Ιδξχκαηα, νχησο ψζηε λα ππάξρεη κηα εληαία, κφληκε ζρέζε εξγαζίαο. Απνκάθξπλζε φισλ ησλ 

εξγνιάβσλ απφ ηα Ιδξχκαηα. 

 Επαξθήο απνθιεηζηηθά θξαηηθή ρξεκαηνδφηεζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζην χςνο ησλ αλαγθψλ 

 Υπεξάζπηζε ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ 

 Καηάξγεζε πιεηζηεξηαζκψλ θαη θαηαζρέζεσλ πξψηεο θαηνηθίαο. Απαιιαγή απφ ηηο ρξεψζεηο ζε 

ξεχκα, επηθνηλσλία, λεξφ, θπζηθφ αέξην, γηα φιν ην δηάζηεκα ηεο θαξαληίλαο θαη γηα φζν δηαξθνχλ ηα 

έθηαθηα κέηξα 

 

ΔΥΟΤΜΔ ΣΗ ΓΤΝΑΜΗ ΝΑ ΦΔΡΟΤΜΔ ΣΑ ΠΑΝΩ ΚΑΣΩ! 

Όινη θαη όιεο ζην ζπιιαιεηήξην, Σξίηε 13 Οθηώβξε, 18:30 ύληαγκα 

Όινη θαη όιεο ζηελ απεξγία 15 Οθηώβξε, 10:00 πκ, Πξνπύιαηα 

 

 


