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Όιεο θαη όινη ζηελ απεξγία ζηηο 14 Δεθέκβξε! 

Όινη θαη όιεο ζηηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο κε ην ΠΑΜΕ!  

Σηελ Αζήλα, 10.30 π.κ. ζηελ Οκόλνηα! 

Σηελ επίζεζε θπβέξλεζεο- εξγνδνζίαο- θεθαιαίνπ απαληάκε κε νξγάλωζε ηεο πάιεο 

Όιν απηφ ην δηάζηεκα ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη θιίκα αλακνλήο ζηνπο 
εξγαδφκελνπο, αλαπαξάγνληαο ην παξακχζη πεξί «δίθαηεο αλάπηπμεο». Λέεη φηη κε ηελ 
αλάπηπμε ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο, θξχβνληαο φηη ε αλάπηπμε ζα αθνξά κφλν ηνπο 
επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Όηαλ αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε, ελλννχλ ηελ αχμεζε ηεο 
θεξδνθνξίαο εξγνδνηψλ εηο βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Ζ «απειεπζέξσζε» ησλ αγνξψλ ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, κφλν δεηλά έρεη θέξεη γηα ηνπο 
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο θαηαλαισηέο. Όπνπ θη φπνηε πξνρψξεζε ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ 
ζπλνδεχηεθε απφ επίζεζε ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ, απμήζεηο ζηα ηηκνιφγηα. Ζ 
πείξα καο είλαη κεγάιε. 

ηνλ θιάδν καο εληείλνληαη ν ζεζκφο ηεο εξγνιαβίαο, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, νη 
ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ, νη απιήξσηεο ππεξσξίεο, ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, έρνπλ 
γίλεη θαζεκεξηλφηεηα σο απνηέιεζκα ηεο πίεζεο θαη ησλ ζπλερφκελσλ ππεξσξηψλ. 

Να, πάλσ ζε ηη ρηίδεηαη ε «αλάπηπμή» ηνπο:  

 ζηελ εξγνιαβνπνίεζε, κε εξγαδφκελνπο πνπ ελψ θάλνπλ ηελ ίδηα δνπιεηά επί 10 θαη 
15 ρξφληα, θάζε ηφζν απνιχνληαη θαη μαλαπξνζιακβάλνληαη, απφ εξγνιάβν ζε 
εξγνιάβν, κε δηαξθψο ρεηξφηεξνπο φξνπο, αληί λα εξγάδνληαη κε ζηαζεξή ζρέζε 
εξγαζίαο θαη αληίζηνηρα δηθαηψκαηα  

 ζηελ απιεξσζηά ησλ εξγαδφκελσλ, φπσο ζήκεξα ζηνλ ΣΟΞΟΣΖ θαη πνιινχο άιινπο 
εξγνιάβνπο ζηνλ θιάδν, ηηο θιεκκέλεο ππεξσξίεο, ηα 12σξα θαη 15σξα, ρσξίο ξεπφ 
θαη σξάξηα  

 ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο εηαηξείεο θχιαμεο πνπ πιεξψλνληαη κε 420 € ην κήλα,  

 ζηνπο εξγαδφκελνπο πνπ ηζαθίδνληαη ζηε δνπιεηά απφ ηα εξγνδνηηθά εγθιήκαηα, πνπ ε 
εξγνδνζία ηα ραξαθηεξίδεη αηπρήκαηα 

 ζηηο επαγγεικαηηθέο αζζέλεηεο πνπ ηαιαηπσξνχλ ζπλαδέιθνπο, αιιά πνηέ δελ 
θαηαγξάθνληαη ζαλ ηέηνηεο, αιιά ραξαθηεξίδνληαη σο θνηλή λφζνο.  

Πάλσ ζηελ ππνβάζκηζε ηεο δσήο φισλ καο, ρηίδεηαη ην «success story» ηεο θεξδνθνξίαο 
ησλ ΔΛΠΔ, ηεο ΓΔΖ, ηνπ ΓΔΦΑ, ηεο ΓΔΠΑ θαη άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

πλάδειθνη, ην 2018 ζα είλαη ρξνληά πνπ ζα εληαζεί ε επίζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο. Μηα 
καηηά ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ δείρλεη ηη εηνηκάδνπλ γηα εκάο. Σα κέηξα ηεο 3εο 
αμηνιφγεζεο πνπ εηνηκάδνληαη λα πεξάζνπλ κέζα ζηε ζησπή, αλάκεζα ζε κπφρα θαη 
ζθάλδαια πνπ μεπεδνχλ πξνθεηκέλνπ λα πεξάζεη ζηα ςηιά ε λέα επίζεζε, έρνπλ σο 
επίθεληξν ηα λέα ρηππήκαηα ζηα “εξγαζηαθά” κε λέεο κεηψζεηο ζε ζπληάμεηο θαη θνηλσληθέο 
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παξνρέο, ηελ έλαξμε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεηζηεξηαζκψλ γηα ηα "θφθθηλα" δάλεηα ζηηο 
ηξάπεδεο. Θα επηρεηξήζνπλ λα βάινπλ εκπφδηα ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη νξγάλσζε, 
ζην δηθαίσκα ζηελ απεξγία! 

Αθφκα, κπαίλεη ζε ηειηθή επζεία ε πεξαηηέξσ απνθξαηηθνπνίεζε ζηξαηεγηθψλ 
επηρεηξήζεσλ, κε ζθνπφ λα επελδχζεη ην θεθάιαην ζε θεξδνθφξνπο θιάδνπο. Μέζα ζην 
2018, ζα πνπιεζεί φηη απνκέλεη απφ ην Φπζηθφ Αέξην, ηα ΔΛΠΔ, ηε ΓΔΖ. Οη αιιαγέο 
δηνηθήζεσλ πνπ γίλνληαη απηήλ ηελ πεξίνδν απνηεινχλ έθθξαζε ηζρπξψλ αληηπαξαζέζεσλ 
θαη ζπγθξνχζεσλ εληφο θαη εθηφο θπβέξλεζεο γηα ηνπο λένπο ζπζρεηηζκνχο πνπ 
δηακνξθψλνληαη κπξνζηά ζην λέν ηνπίν ηνπ θιάδνπ καο. ε θάζε πεξίπησζε, φπνηεο θαη 
αλ είλαη νη δηνηθήζεηο, ζα είλαη απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Ζ επίζεζε ηνπο απηή απέλαληη ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα ιατθά ζηξψκαηα, ζα 
ζπλνδεπηεί απφ έληαζε ηνπ απηαξρηζκνχ θαη ηεο θξαηηθήο θαηαζηνιήο. Ζ ζπγθπβέξλεζε 
ΤΡΗΕΑ – ΑΝΔΛ έδεημε ηηο δηαζέζεηο ηεο ζπιιακβάλνληαο ηνπο απιήξσηνπο γηα δπν 
ρξφληα εξγαδφκελνπο ζηνλ Καξππίδε ζηα Γηάλλελα, ξίρλνληαο ρεκηθά θαη μχιν ζηνπο 
εζηηαθνχο θνηηεηέο έμσ απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο, πλίγνληαο ηνπο δηαδεισηέο κε ρεκηθά 
κέζα ζην πξσηνδηθείν Αζελψλ πνπ δηαδήισλαλ ελάληηα ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο. 

Κακία αλακνλή, θακία ππνηαγή! Μέζα απφ απηήλ ηε κάρε ηεο απεξγίαο, είλαη θξίζηκν λα 
δπλακψζεη ν ηαμηθφο πφινο κέζα ζηνλ θιάδν, λα ηζρπξνπνηεζεί ην Κιαδηθφ πλδηθάην θαη 
ην ΠΑΜΔ. Να αληηπαξαηεζνχκε κε ηνλ εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ ν νπνίνο 
έρεη βάιεη πιάηε φια απηά ηα ρξφληα, δηαρξνληθά, ζην λα πεξλάλε έλα - έλα ηα κέηξα φισλ 
ησλ θπβεξλήζεσλ. Καλέλαο εξγαδφκελνο ζήκεξα δελ πξέπεη λα εκπηζηεχεηαη 
ζπλδηθαιηζηηθέο πιεηνςεθίεο φπσο ηεο ΓΔΝΟΠ ή ηεο Οκνζπνλδίαο Δλέξγεηαο. ε 
ζπλεξγαζία καδί ηνπο ε ζεκεξηλή θαη νη πξνεγνχκελεο θπβεξλήζεηο έρνπλ εμαζθαιίζεη ην 
πιαίζην ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο, ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ηεο επίζεζεο ζε κηζζνχο, 
ζπληάμεηο θαη εξγαζηαθά δηθαηψκαηα.... 

Δηεθδηθνύκε: 

 Υπνγξαθή Εζληθήο Γεληθήο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο θαη επαλαθνξά κε λόκν ζηα 
751 επξώ γηα όζνπο ακείβνληαη κε ην βαζηθό κηζζό, ωο ειάρηζηε βάζε γηα 
απμήζεηο ζηνλ θαηώηεξν κηζζό. Καηώηεξν κεξνθάκαην 33,57 επξώ. 

 Να θαηαξγεζεί κε λόκν ην αίζρνο ηωλ κηζζώλ πείλαο, ηωλ 586 θαη 511 επξώ θαη 
θαλέλαο εξγαδόκελνο λα κε βξίζθεηαη θάηω από ηα 751 επξώ. 

 Επαλαθνξά ηωλ θιαδηθώλ ζπκβάζεωλ. 
 Να κεηαηξαπνύλ όιεο νη ζπκβάζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ ζε ζπκβάζεηο ανξίζηνπ 

ρξόλνπ. 
 Μέηξα πγείαο, πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζε όινπο ηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 

Καηαγξαθή ηωλ επαγγεικαηηθώλ αζζελεηώλ. 
 Να θαηαξγεζνύλ άκεζα όινη νη αληεξγαηηθνί λόκνη πνπ ηζαθίδνπλ ηηο Σπιινγηθέο 

Σπκβάζεηο. Καζνιηθή ηζρύο θαη ππνρξεωηηθόηεηα ηωλ Σπιινγηθώλ Σπκβάζεωλ 
Εξγαζίαο. Εθαξκνγή ηεο κεηελέξγεηαο κέρξη ηελ ππνγξαθή λέαο ΣΣΕ ρωξίο 
θαλέλαλ ρξνληθό πεξηνξηζκό. 

 Όρη ζηηο αληεξγαηηθέο αιιαγέο πνπ αιπζνδέλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηωλ ζπλδηθάηωλ, 
πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξνθήξπμε απεξγηώλ θαη ηελ αλάπηπμε αγώλωλ ηωλ 
εξγαδόκελωλ, ηηο εξγαηηθέο δηεθδηθήζεηο. 

 Αθνξνιόγεην αηνκηθό όξην 20.000 επξώ, πξνζαπμαλόκελν κε 5.000 επξώ γηα 
θάζε παηδί.  

 Καηάξγεζε ηνπ ΕΝΦΙΑ θαη όιωλ ηωλ ραξαηζηώλ. 
 Απαγόξεπζε πιεηζηεξηαζκώλ γηα ηελ εξγαηηθή - ιαϊθή νηθνγέλεηα. Καλέλα ζπίηη 

ζε ρέξηα ηξαπεδίηε! 


