
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΝΕΓΕΙΑΣ 
4/12/16 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΤΣΔ ΒΖΜΑ ΠΗΩ στις ΑΠΑΗΣΖΔΗ των ΔΡΓΟΓΟΣΩΝ 

ΟΛΟΗ ΜΑΕΗΚΑ στην ΑΠΔΡΓΗΑ στις 8 ΓΔΚΔΜΒΡΖ 

ΟΛΟΙ ςτισ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ ΣΟΤ Π.Α.ΜΕ  

Αθήνα – Ομόνοια 10:30 
Ελευςίνα – πλ. Ηρϊων 10:30 

Πειραιάσ - πλ. Καραϊςκάκη 10:30 

 
Συνάδελφοι, 

Ο κατάλογοσ των νζων μζτρων είναι μακρφσ. Ο νζοσ γφροσ επίκεςθσ είναι αποφαςιςμζνοσ εδϊ 
και καιρό από τθν κυβζρνθςθ, το κουαρτζτο, ΕΕ και ΔΝΣ, τον ΕΒ και τισ άλλεσ εργοδοτικζσ ενϊςεισ, 

τα κόμματα που ψιφιςαν το τρίτο μνθμόνιο, τισ ςυμβιβαςμζνεσ ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ.  
Θζλουν με κάκε τρόπο ακόμα πιο φτθνά εργατικά χζρια. Θζλουν να καταργιςουν ότι ζχει 

απομείνει ςε εργατικό δικαίωμα και απαιτοφν να μθν υπάρχουν αντιδράςεισ για να ςυνεχίηεται 
απρόςκοπτα θ ςυντριβι των δικαιωμάτων του λαοφ, οι διαπραγματεφςεισ με ςτόχο τθν αφξθςθ των 
κερδϊν τουσ.  

Ακόμα περιςςότερο θ ανοχι, θ αδράνεια, κα αξιοποιθκεί από τον ΕΒ, τθν κυβζρνθςθ και τα 

κόμματα που ψιφιςαν το 3ο μνθμόνιο για να εμφανίςουν και το λαό ςφμφωνο και υποςτθρικτι τθσ 
άγριασ αντεργατικισ πολιτικισ. 

Μονόδρομοσ για εμάσ θ οργάνωςθ του αγώνα μζςα από τα ςυνδικάτα μασ για τθν 
απόκρουςθ τθσ νζασ επίκεςθσ που ετοιμάηουν ςτθν ηωι μασ. Δεν κα ςταματιςουν  να παίρνουν 
μετρά ςε βάροσ τθσ εργατικισ τάξθσ εάν δεν τουσ ςταματιςουμε.  

Η λογικι ςφάξε με αγά μου να αγιάςω ι θ λογικι του μικρότερου κακοφ είναι το ςκαλοπάτι 
πριν τθ νζα ςφαγι μασ. Φτάνει πια θ προςμονι ότι κάποιοσ ςωτιρασ κα ζρκει να μασ ςώςει.  

 

ΝΑ ΡΑΟΥΜΕ ΕΜΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΧΕΙΑ ΜΑΣ. 
 

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΡΙΣΩ ΑΡΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΣΥΓΧΟΝΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ 

Πλοι ςτθν απεργία απαιτώντασ τώρα : 
 

 Άμεςη υπογραφή Κλαδικήσ φμβαςησ με μιςθό και μεροκάματο ςτο φψοσ τησ 
τελευταίασ φμβαςησ του 2009 - 2010 , υποχρεωτικά εφαρμόςιμη για όλουσ τουσ 
Εργοδότεσ. υμβάςεισ που θα επιβάλλουν απαςχόληςη αορίςτου χρόνου και θα μειϊνει 
ςτο ελάχιςτο τισ άλλεσ ελαςτικζσ μορφζσ εργαςίασ.  
 Άμεςα μζτρα προςταςίασ των ανζργων και των οικογενειϊν τουσ. Προςταςία από την 
διακοπή των παροχϊν ρεφματοσ – νεροφ, προςταςία από τουσ πλειςτηριαςμοφσ. 

 Προςλήψεισ μόνιμου προςωπικοφ για να καλυφτοφν όλεσ οι ανάγκεσ του 
διυλιςτηρίου. 
 Προςλήψεισ όλων των εργολαβικϊν ςυναδζλφων. 

 Μετρά υγείασ και αςφάλειασ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ. 
 



ΧΤΙΖΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΟ ΤΑΞΙΚΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΡΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΡΗΣ! 
 

Οι εργαςίεσ από τθν 4θ πανελλαδικι ςυνδιάςκεψθ του Π.Α.ΜΕ, επιβεβαιϊνουν τθν ανάγκθ 
μεγαλφτερθσ ςυςπείρωςθσ των εργαηομζνων ςτα ταξικά ςυνδικάτα, τθν ενιαία πάλθ των ςυνδικάτων 
ανά κλάδο και ςυςπείρωςθσ όλων των λαϊκϊν ςτρωμάτων ςε ζνα ιςχυρό ταξικό μζτωπο που πλϊρθ 
ζχει τθν ςφγκρουςθ με τα μονοπϊλια και τον καπιταλιςτικό τρόπο  παραγωγισ, δθλαδι τθν μιτρα 
που γεννά τθν εκμετάλλευςθ και τουσ ιμπεριαλιςτικοφσ πολζμουσ. Σαξικι αναμζτρθςθ των πολλϊν 
που παράγουν τον πλοφτο απζναντι ςτουσ λίγουσ που τον καρπϊνονται.  

 
Συνάδελφοι,  

Σα ςυνδικάτα μασ, δεν ζβαλαν και δεν κα βάλουν ποτζ νερό ςτο κραςί τουσ, δεν μπορεί να τα 
βάλει ςτο τςεπάκι τθσ θ εργοδοςία.  ε όλουσ τουσ χϊρουσ, αλλά ιδιαίτερα ςτα μεγάλα εργοςτάςια 
που τθ δεδομζνθ ςτιγμι το πάνω χζρι το ζχει ο εργοδοτικόσ και κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ , όπωσ 
και ςτα ΕΛΠΕ, θ μάχθ που δίνουν τα ςυνδικάτα μασ και οι ςυνάδελφοι που ςυςπειρϊνονται με τθν 
ταξικι γραμμι απζναντι ςτθν εργοδοςία τθν κυβερνθτικι πολιτικι και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ είναι 

πολφ ςκλθρι, είναι άνιςθ και απαιτεί πίςτθ και αυταπάρνθςθ.  
Η εργοδοςία των ΕΛΠΕ κορυβικθκε από τθν ςυςπείρωςθ των εργολαβικϊν εργαηόμενων το 

προθγοφμενο διάςτθμα ςτο ςυνδικάτο μετάλλου, τθν πάλθ για τθ μη αποδοχή μείωςησ που 
προςπακοφςε να επιβάλει ο εργολάβοσ, τθ ηφμωςθ που γινόταν για υπογραφή Συλλογικήσ 
Σύμβαςησ, τθν ανάγκθ που δυνάμωνε ότι μόνιμοι και εργολαβικοί πρζπει να παλζψουν πλάι πλάι για 
τα δικαιϊματα τουσ.  

Πάρκθκαν μζτρα από τθν πλευρά τθσ εργοδοςίασ και των μθχανιςμϊν τθσ για να εμποδίςει 
αυτιν τθν εξζλιξθ. Ζνα από αυτά είναι θ ίδρυςθ ενόσ αντιδραςτικοφ ςωματείου ΜΟΝΟ ΓΙΑ 
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΕ, το οποίο εξυπθρετεί τθ ςθμερινι πολιτικι κατάςταςθ και τα κζλω τθσ 
εργοδοςίασ, ο ρόλοσ του είναι κακαρά διαςπαςτικόσ ανάμεςα ςτουσ εργαηόμενουσ αφοφ τουσ 
διαχωρίηει ςε μόνιμουσ και εργολαβικοφσ.   

 

Η πρεμοφρα τουσ να αυτοπροςδιοριςτοφν ωσ εκπρόςωποι των εργαηόμενων αποκαλφπτει 
τον ρόλο τουσ. 

Αυτόσ φαίνεται ξεκάκαρα από το κείμενο που κυκλοφοροφν οι μθχανιςμοί τθσ εργοδοςίασ, 
ότι τάχα μαηικά εργαηόμενοι ζβαλαν τθν υπογραφι τουσ και ηθτάνε να διαγράφουν από το 
ςυνδικάτο μζταλλου. Ρζρα από το γεγονόσ ότι θ νοκεία των υπογρα φών είναι φανερι,  
αποκαλυπτικό είναι επίςθσ ότι μια ςειρά εργαηόμενοι που τάχα ζβαλαν τθν υπογραφι τουσ για να 
διαγράφουν από το ςυνδικάτο  μετάλλου, δεν είναι καν μζλθ του. Το ςυνδικάτο μετάλλου κα 

πάρει όλα τα μζτρα που χρειάηονται για να διαςφαλίςει το κφροσ του. Οι προςπάκειεσ τουσ κα 
πζςουν ςτο κενό.  

 
Τα ςυνδικάτα μασ, καλοφμε τουσ ςυναδζλφουσ ςε ενιαίο αγώνα. Να αντιδράςουν και να 

ενιςχφςουν πιο μαηικά και αποφαςιςτικά τα ςυνδικάτα μασ. Να απομονώςουν προςπάκειεσ που 
διαςποφν τουσ εργαηομζνουσ όπωσ το νζο αυτό το εργοδοτικό ςωματείο, να απζχουν από κάκε 

διαδικαςία του οι οποίεσ είναι για το ςυμφζρον τθσ εργοδοςίασ.  
 
Με αποφαςιςτικότθτα καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να βγοφμε μπροςτά ςτθν πάλθ για τισ 

ςφγχρονεσ ανάγκεσ μασ. Να ςυγκρουςτοφμε με τθν αντιλαϊκι πολιτικι που ρθμ άηει τισ ηωζσ μασ 
και μασ οδθγεί ςτθν ςφγχρονθ ςκλαβιά. Δοφλοι του 21ου αιώνα δε κα γίνουμε!!! 
 

ΟΛΟΙ ςτισ ΑΡΕΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ Ρ.Α.ΜΕ ςτισ 8 ΔΕΚΕΜΒΗ! 


