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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 πριν λίγο καιρό, 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 κινδυνεύουν, 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 και διευκολύνσεις. 

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 τον 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 τον νόμο για τον περιορισμό των διαδηλώσεων και το δυνάμωμα της καταστολής ενάντια σε 

όποιον αντιστέκεται, νομοθετεί τη 10ωρη εργασία, 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. 

Για να δέσουν τα χέρια στους εργαζόμενους και στα συλλογικά τους όργανα, μέσα στο ίδιο 

νομοσχέδιο, τίθενται υπό διωγμό οι αγώνες και οι διεκδικήσεις μας. Μετατρέπουν την 

συνδικαλιστική δράση σε “ιδιώνυμο”! Επαναφέρουν ουσιαστικά την απαγόρευση της 

απεργίας στο Δημόσιο 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. Ενισχύονται τα εμπόδια που έβαλε η κυβέρνηση 

του ΣΥΡΙΖΑ στην απεργία. Δημιουργείται ανοιχτός μηχανισμός φακελώματος για όσους εργαζόμενους 

επιλέγουν να διεκδικήσουν οργανωμένα τα δίκια τους. 
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Στις 26 Νοέμβρη απεργούμε! 

Διεκδικούμε: 

✓ Να επιταχθούν άμεσα τα χειρουργεία, οι κλίνες ΜΕΘ, τα κρεβάτια, τα διαγνωστικά και τα 

εργαστηριακά κέντρα των ιδιωτικών νοσοκομείων. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς. Να 

ανοίξουν τα νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια 

✓ Άμεση ενίσχυση του υγειονομικού προσωπικού με μαζικές προσλήψεις γιατρών όλων των 

ειδικοτήτων, με νοσηλευτικό προσωπικό. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και των 

επικουρικών στην υγεία. Άμεση ενίσχυση με μέσα ατομικής προστασίας, για να μην νοσήσουν, με 

υλικά και υποδομές για να πολεμήσουν. Ένταξη όλων των υγειονομικών στα ΒΑΕ 

✓ Αύξηση  δρομολογίων και προσλήψεις προσωπικού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς 

✓ Προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας για τα σχολεία. Μείωση του αριθμού των μαθητών ανά 

τμήμα στους 15. Να δοθούν δωρεάν όλα τα αναγκαία για την τηλεκπαίδευση και δωρεάν internet 

✓ Λήψη μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Μέτρα προστασίας των 

εργαζομένων και προστασία των ευπαθών ομάδων. Άμεσες μαζικές προσλήψεις γιατρών εργασίας 

και τεχνικών ασφαλείας στα Ιδρύματα. Μαζικά και επαναλαμβανόμενα τεστ COVID -19 

✓ Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στα ΑΕΙ. Μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Έξω 

οι εργολάβοι από τα πανεπιστήμια 

✓ Επαρκής αποκλειστικά κρατική χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων 

✓ Υπεράσπιση των συνδικαλιστικών ελευθεριών και δικαιωμάτων. Δε θα επιτρέψουμε να μπει 

στον γύψο η συνδικαλιστική δράση 

✓ ΑΠΟΧΗ από κάθε ηλεκτρονική ψηφοφορία, απόσυρση των ψηφοδελτίων. Να δοθεί τώρα 

παράταση στη θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ώστε να γίνουν οι εκλογές αργότερα, δια ζώσης. 

✓ Κατάργηση πλειστηριασμών και κατασχέσεων πρώτης κατοικίας. Απαλλαγή από τις χρεώσεις 

σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο, για όλο το διάστημα της καραντίνας και για όσο διαρκούν 

τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα 

Συναδέλφισσες - συνάδελφοι,  

Η έξαρση της πανδημίας μπορεί να προσθέτει δυσκολίες στη δράση μας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι 

θα μείνουμε με σταυρωμένα χέρια. Η ΟΔΠΤΕ καλεί τους συλλόγους να πάρουν αγωνιστικές 

πρωτοβουλίες σε κάθε Ίδρυμα ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για τα κυβερνητικά μέτρα που 

δεν αφήνουν καμία πτυχή της ζωής μας ανεπηρέαστη. Με πανό, πικέτες και με την ανακοίνωση στο 

χέρι να βρεθούμε από νωρίς έξω από τα κτήρια που εργαζόμαστε, να συζητήσουμε με τους 

συναδέλφους και να τους πείσουμε να συμμετέχουν στην απεργία. Η ΟΔΠΤΕ στηρίζει τις κατά 

τόπους κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν από τους Συλλόγους - Μέλη, της σε συντονισμό 

με άλλους συλλόγους και σωματεία, τηρώντας αυστηρά όλα τα μέτρα προστασίας. Η αντιλαϊκή 

πολιτική δε θα περάσει! Κάτω τα χέρια από τα Σωματεία! 

 

Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

Η Πρόεδρος                                                                Ο Γενικός Γραμματέας 

                                    

                     Νίκη Χρονοπούλου                                                       Ανδρέας Βασιλάκης 


