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AΠΕΡΓΟΥΜΕ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021
ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
στις 10.30πμ στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ!
(9πμ θα υπάρχει πούλμαν στο δημαρχείο)

& στις 5μμ ΟΛΟΙ στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ έξω από τη ΒΟΥΛΗ !
Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους στο δήμο μας που συμμετείχαν στη ΑΠΕΡΓΙΑ
στις 10 Ιούνη. το Συνεχίζουμε τον αγώνα μας στο δρόμο που ανοίξαμε με την μεγάλη
απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις 10 Ιούνη,
απαντώντας στα σχέδια της κυβέρνησης να μας μετατρέψει σε σκλάβους του 21ου αιώνα.
Ξέρουμε ότι η μάχη θα κριθεί στους δρόμους του αγώνα. Γυρίζουμε την πλάτη σε
όσους δίνουν φανερή ή κρυφή στήριξη στην κυβέρνηση και τους σχεδιασμούς της. Είναι
ώρα ευθύνης για όλους.
Μπορούμε να βάλουμε φρένο στους σχεδιασμούς τους και τη πολιτική τους.. Να μην
τους αφήσουμε σε χλωρό κλαρί. Ο φρέσκος αέρας και η ελπίδα από τις απεργιακές
κινητοποιήσεις έγινε βραχνάς για την κυβέρνηση, την εργοδοσία και τους εργατοπατέρες
τους.
Σήμερα πρόοδος είναι η μείωση του ημερήσιου εργάσιμου χρόνου και όχι οι συνθήκες
δουλειάς του 1920. Δεν θα δεχτούμε να ζήσουμε εμείς και τα παιδιά μας ως σκλάβοι στον
21ο αιώνα!
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
Μείωση του εργάσιμου χρόνου, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. Αυξήσεις στους
μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 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. Κάτω τα ξερά σας από τα Βαρέα και Ανθυγιεινά. Καμία
ιδιωτικοποίηση. Την επαναφορά των κλαδικών συλλογικών συμβάσεων και της
ΕΓΣΕΕ, την κατάργηση των νόμων διευθέτησης του χρόνου εργασίας από το
2011, την κατάργηση του νόμου για τις 32 Κυριακές το χρόνο στο εμπόριο, την
κατάργηση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας, την κατάργηση
του νόμου για την απαγόρευση των διαδηλώσεων.
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