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πλάδειθηζζα /θε, ηελ ζηηγκή πνπ νιόθιεξε ε ρώξα βξίζθεηαη ζε θαζεζηώο ινθ 
ληάνπλ ιόγν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνύ, ε θπβέξλεζε ηεο ΝΔ βξίζθεη ηελ επθαηξία 
λα επηηεζεί ζηνπο εξγαδόκελνπο θαηαπαηώληαο δηθαηώκαηα πνπ είραλ θαηαθηήζεη ηνλ 
πξνεγνύκελν αηώλα κε πνιινύο αγώλεο θαη αίκα. 

Αληί λα πάξεη κέηξα γηα ηε θυπάκιζη ηος δημψζιος ζςζηήμαηορ ςγείαρ με 
πποζλήτειρ ιαηπικοω και νοζηλεςηικοω πποζυπικοω, ανηί να πάπει μέηπα για 
ηην ενίζσςζη ηος ζηψλος ηυν Μέζυν Μαζικήρ Μεηαθοπάρ ή ηυν ζσολείυν 
πνπ έρνπλ κεηαηξαπεί ζε πγεηνλνκηθέο βόκβεο, εηνηκάδεηαη λα πάξεη κέηξα θαη’ εληνιή 
ησλ βηνκεράλσλ, ησλ εθνπιηζηώλ θαη ησλ ηξαπεδηηώλ πξνθεηκέλνπ λα ηνλώζνπλ ηελ 
θεξδνθνξία ηνπο. 

Ππουθοων ηην 10ϊπη ημεπήζια επγαζία, ηιρ απλήπυηερ ςπεπυπίερ, ηην 
επέκηαζη και γενίκεςζη ηηρ δοςλειάρ ηην Κςπιακή, επεκηείνει ηιρ εςέλικηερ 
μοπθέρ επγαζίαρ πανηοω. Μειϊνει ακψμα πεπιζζψηεπο ηοςρ μιζθοωρ πος θα 
ξεκινοων απψ ηα 200 εςπϊ. 
Καη επεηδή θνβνύληαη ηελ νξγή ηνπ θόζκνπ θαη ηνλ μεζεθσκό θέξλνπλ 
«εθζπγρξνληζηηθό» ζπλδηθαιηζηηθό λόκν πνπ αλάκεζα ζε άιια πξνβιέπεη: 

  Σην απαγψπεςζη ηηρ απεπγίαρ ζηο δημψζιο, ηοςρ δήμοςρ και ηον 
ιδιυηικψ ηομέα. 

  Ακςπϊνει ηιρ μαζικέρ διαδικαζίερ, ηην γενική ζςνέλεςζη ηυν 
ζυμαηείυν, οπίζονηαρ υρ πποχπψθεζη για ηην κήπςξη ηηρ απεπγίαρ ηην 
ηλεκηπονική τηθοθοπία. 

  Γιϊκει ποινικά ηην πεπιθποωπηζη ηηρ απεπγίαρ. 

  Γημιοςπγεί ανοισηψ μησανιζμψ θακελϊμαηορ ζε ψζοςρ επγαζψμενοςρ 
επιλέγοςν να οπγανυθοων. 

Με αςηψ ηο σοςνηικήρ έμπνεςζηρ νομοζσέδιο πος θέπνοςν, μεηαηπέποςν ηιρ 
ζςλλογική και ζςνδικαλιζηική δπάζη, ηοςρ λαφκοωρ αγϊνερ ζε ιδιϊνςμο και 
ποινικψ αδίκημα. 

 
πλάδειθνη γλσξίδνπκε θαιά όηη ην επόκελν δηάζηεκα ε θαηάζηαζε ζηνπο 

ρώξνπο ησλ δήκσλ ζα νμπλζεί. Σν αληηκεησπίδνπκε θαζεκεξηλά κε ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο 
θαη ηελ επηρεηξεκαηηθή ηνπο δξάζε κε ηελ πξνζπάζεηα θαηαπάηεζεο ησλ δηθαησκάησλ 
καο, κε ηηο ηεξάζηηεο ειιείςεηο ζε κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, ζε πξνζσπηθό θ.ι.π. 

Σ. Ε. Δ. Η. 



Καηαιαβαίλνπκε θαιά όηη ε πινπνίεζε ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο δελ κπνξεί λα 
επηηεπρζεί ρσξίο ηνλ απηαξρηζκό θαη ηελ θαηαζηνιή. Σν ληώζακε θαη ζην παξειζόλ από 
ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηνπ ΤΡΙΖΑ θαη ηνπ ΚΙΝΑΛ (ΠΑΟΚ). 

Δελ μερλάκε όηη θιάδνο έρεη δώζεη κεγάιεο απεξγηαθέο κάρεο θαη έρεη πείξα από 
ηελ θξαηηθή θαηαζηνιή, από ηε δεκηνπξγία απεξγνζπαζηηθώλ κεραληζκώλ θαη ηηο 
επηηάμεηο. 

Γεν αθήνοςμε να πάει σαμένο οωηε ένα λεπηψ. 
Οπγανϊνοςμε ηην απεπγιακή μαρ απάνηηζη 

Σϊπα είναι ϊπα εςθωνηρ για ψλοςρ. Δελ πξέπεη λα αθήζνπκε ε ρώξα λα 
κεηαηξαπεί ζε απέξαληε νηθνλνκηθή δώλε. Σν ρξσζηάκε ζηνπο εαπηνύο καο θαη ζηα 
παηδηά καο πνπ ζα θαιεζηνύλ ζην κέιινλ λα δήζνπλ κε κηζζνύο πείλαο θαη κε ζπλζήθεο 
γαιέξαο. 

Κλιμακϊνοςμε πιο αποθαζιζηικά ηον αγϊνα μαρ 

  Γηα πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 

  Ελίζρπζε ηνπ δεκνζίνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο θαη ηελ επίηαμε ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

  Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηαθηηθώλ ζπγθνηλσληώλ 

  Γηα κέηξα πξνζηαζίαο ζηελ θαζαξηόηεηα, ηηο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, ηηο θνηλσληθέο 
δνκέο. 

  Γηα πξνζιήςεηο κόληκνπ πξνζσπηθνύ ζε όιεο ηηο ππεξεζίεο ησλ δήκσλ. 

  Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ ζπκβαζηνύρσλ. 

  Επαλαθνξά 13νπ 14νπ κηζζνύ. 
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