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Αριθμ. Πρωτ.: 504

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
24ΩΡΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Την ώρα που οι υπηρεσίες στενάζουν από την έλλειψη προσωπικού και οι
προσλήψεις δίνονται με το σταγονόμετρο ακόμη και σε ευαίσθητους τομείς, τα
Σ.Δ.Ι.Τ. αξιοποιούνται ως... η λύση για κάθε πρόβλημα, ανοίγοντας την όρεξη
των μεγαλοεργολάβων, η ασφάλεια στην εργασία αποτελεί ζητούμενο όταν για κάθε
σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα θεωρείται κεκτημένο, ο κουτσουρεμένος μισθός και τα
ασφαλιστικά μας δικαιώματα βρίσκονται στο στόχαστρο των δήθεν
«μεταρρυθμίσεων», η κυβέρνηση της Ν.Δ. μεθοδεύει να θέσει στην «κλίνη του
προκρούστη» τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα των εργαζομένων.
Με το «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο» που κατέθεσε στη Βουλή η κυβέρνηση
προβλέπονται, η δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών
οργανώσεων των εργαζομένων, η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τη λήψη
απόφασης για απεργία, καθώς και η υπερίσχυση της επιχειρησιακής έναντι της
κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, όταν ο εργοδότης επικαλείται οικονομικά
προβλήματα της επιχείρησης. Στόχος είναι ο κυβερνητικός εργοδοτικός έλεγχος των
Σωματείων, η φαλκίδευση του απεργιακού δικαιώματος και η καταστρατήγηση των
Σ.Σ.Ε.
Απώτερος στόχος είναι «ο λύκος να φυλά τα πρόβατα», αφού
θεσμοθετείται ουσιαστικά, ο εργοδοτικός-κυβερνητικός έλεγχος και το φακέλωμα
των Σωματείων και των συνδικαλιστών.
Το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ως ανώτατη αρχή τον Υπουργό Εργασίας, ο
οποίος όχι μόνο θα καθορίζει με Υπουργικές Αποφάσεις το συνδικαλιστικό Νόμο
και τα Καταστατικά των Σωματείων, αλλά θα τα υπερβαίνει κιόλας, αφού θα μπορεί
να ορίζει και τον τρόπο λήψης αποφάσεών τους.
Η κυβέρνηση εισηγείται την περαιτέρω ελαστικοποίηση των εργασιακών
σχέσεων με δυνατότητα μετατροπής ακόμη και της πλήρους απασχόλησης σε
μερική ή ακόμη και εκ περιτροπής απασχόληση.
Η δήθεν αθώα «ηλεκτρονική ψηφοφορία» επιχειρεί να περιορίσει το
δικαίωμα στην απεργία και εμμέσως απαξιώνει τις Γενικές Συνελεύσεις των
εργαζομένων ως θεσμικό όργανο λήψης των αποφάσεων των Πρωτοβαθμίων

Σωματείων, μετατρέποντας την συνδικαλιστική αυτοοργάνωση των εργαζομένων σε
γραφειοκρατική διαδικασία του «καναπέ» όπου τα ελεγχόμενα Μ.Μ.Ε. θα είναι ο
βασικός τρόπος ενημέρωσης πριν ρίξεις την ψήφο στο κινητό τηλέφωνο ή στο
tablet!!!
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. συμμετέχει αγωνιστικά στην
24ΩΡΗ Πανελλαδική Απεργία την ΤΡΙΤΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019 με κεντρικό
αίτημα την απόσυρση του Νομοσχεδίου.
Καλεί τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμμετέχουν
ενεργά ορθώνοντας το ανάστημά τους στην φαλκίδευση των εργασιακών και
συνδικαλιστικών τους ελευθεριών και δικαιωμάτων αλλά και στην μεθόδευση για
την πλήρη ιδιωτικοποίηση, συρρίκνωση και τελικά κατάργηση της Επικουρικής
ασφάλισης.
Συμμετέχουμε μαζικά στην Απεργιακή Συγκέντρωση που θα
πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα στις 11.00 το πρωί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος.
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