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ΤΡΙΤΗ 17-09,  7μ.μ.  στο Εργατικό Κέντρο                                                               

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ Ε.Κ.Ι. και του ΠΑΜΕ 

                             ΤΡΙΤΗ 24-09 24ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ  

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ και  ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΟΜΙΛΟΥΣ ,                                            

ΑΡΣΗ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ  ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΧΑΦΙΕΔΙΣΜΟΣ, ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΚΑΘΕ ΦΥΣΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ 

ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΟΔΙΣΤΕΙ Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ 

Με κυνισμό η κυβέρνηση ορίζει στο αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο σκούπα  που δόθηκε προς 

διαβούλευση, ως εμπόδια στην ανάπτυξη μέσω  στήριξης των επενδύσεων, 1. τις κλαδικές συμβάσεις  που 

ορίζουν μισθό πάνω από τον κατώτερο των 650 ευρώ μικτά,  και 2.το δικαίωμα όχι μόνο της συλλογικής 

δράσης αλλά και αυτό της συνάθροισης και λήψης αποφάσεων με την φυσική παρουσία των εργαζομένων σε 

γενικές συνελεύσεις και 3.την προστασία του περιβάλλοντος Επιπλέον κάθε συνδικαλιστική δραστηριότητα  

μέσω του ηλεκτρονικού μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων και μέσου  της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των 

εργαζομένων παραδίδεται στον υπουργό με το δικαίωμα της παρέμβασης από μέρους του μέχρι και στα 

καταστατικά των σωματείων. Ο ηλεκτρονικός χαφιεδισμός γίνεται ένα ακόμη εργαλείο καταστολής 

στους χώρους εργασίας ιδιωτικού και δημοσίου τομέα 

Αν τα παραπάνω συνδυαστούν, 

1.με τον νέο νόμο που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ σύμφωνα με τον οποίο ο διοικητής της ΕΥΠ μπορεί 

να συνυπογράφει μνημόνια συνεργασίας με τους φορείς του δημόσιου τομέα,  να συγκροτεί μεικτές ομάδες 

εργασίας από πράκτορες της ΕΥΠ και υπαλλήλους των υπηρεσιών και πάνω απ' όλα να ορίζει και πράκτορες 

ως συνδέσμους - τοποτηρητές της ΕΥΠ σε κάθε φορέα. χωρίς να υποχρεούται καμιά από τις δύιο πλευρές να 

δημοσιοποιεί το σκοπό της συνεργασίας 

 2. την διάταξη του πολυνομοσχεδίου που προβλέπει Κυρώσεις κατά δημοσίων υπαλλήλων και των 

προϊσταμένων της υπηρεσίας σε περίπτωση καθυστέρησης των διαδικασιών για τις επενδύσεις με 

κατώτατη πειθαρχική ποινή την προσωρινή παύση τριών μηνών. 

3, την ηλεκτρονική αξιολόγηση, τις ατομικές στοχοθεσίες και τα περιγράμματα θέσεων που 

καθορίζονται με κριτήριο την προσαρμογή του Δημοσίου στους στόχους της στήριξης της επιχειρηματικότητας 

και μιας ανάπτυξης φιλικής στις επενδύσεις 

Γίνεται φανερό ότι σε  Ιδιωτικό και Δημόσιο τομέας πρέπει να αρθεί κάθε οικονομικό, εργασιακό 

και συνδικαλιστικό εμπόδιο που μπορεί να δυσκολέψει τους επενδυτές 

Γίνεται φανερό ότι η μετατροπή των νοσοκομείων και κλινικών σε επιχειρήσεις που 

χρηματοδοτούνται από το κράτος βάση της οικονομικής αποδοτικότητας τους, όπως αυτή μετράται από το 

ΚΕΤΕΚΝΥ Α,Ε, μέσω των DRG’ s σε ανταγωνισμό με άλλα νοσοκομεία του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, 



ώστε να γίνουν ικανά για συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, κυρίως μέσω της μεγάλης μπίζνας 

του ιατρικού τουρισμού, προϋποθέτει  την βίαιη προσαρμογή και τον αυστηρό έλεγχο κάθε εργαζομένου 

ξεχωριστά και την απαγόρευση κάθε φυσικής αλληλεπίδρασης των εργαζομένων για μη υπηρεσιακά θέματα. 

ΜΕΡΙΚΕΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ 

1.Η κυβέρνηση χτυπά την καρδιά της συλλογικής δράσης στα πρωτοβάθμια σωματεία αφήνοντας προς 

το παρόν ανέγγιχτες τις τριτοβάθμιες οργανώσεις (ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ) και ομοσπονδίες οι οποίες  ελέγχονται 

κυρίως από τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ  και προσπαθεί να χτυπήσει τα 

ζωντανά σε  δράση σωματεία που στην πλειοψηφία τους εντάσσονται στο ΠΑΜΕ. 

2 . Τα σωματεία που ελέγχονται από τις παρατάξεις του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού 

είχαν προετοιμάσει τις αλλαγές αυτές μετατρέποντας τα σωματεία όπου πλειοψηφούνε, σε άνευρες 

συλλογικότητες  χωρίς συνελεύσεις και συλλογικές δράσεις διεκδίκησης με εξαίρεση τις εκδρομές και τα 

γλέντια. Σωματεία που σταθερά υπονομεύουν τις κινητοποιήσεις και τις απεργίες ακόμα και όταν αυτές 

προκηρύσσονται, μετατρέποντας τα διοικητικά συμβούλια σε απεργοσπαστικούς μηχανισμούς,  

3.Βασική επιχειρηματολογία της κυβέρνησης είναι ότι δεν μπορεί να αποφασίζουν οι 

μειοψηφίες. Ας μας πουν όμως όλοι αυτοί που προσπαθούν να φέρνουν τις «πλειοψηφίες» και τις 

μειοψηφίες στα μέτρα τους: Πώς γίνεται το 22,6% του εκλογικού σώματος να ισούται με το 53% των 

βουλευτικών εδρών που κατέκτησε η ΝΔ στις τελευταίες εκλογές; Πώς γίνεται ένας κλάδος που απεργεί για 

τα δικαιώματά του, με συμμετοχή 100%, όπως παλιότερα οι ναυτεργάτες, να μπαίνει στο στόχαστρο ως η 

«μειοψηφία» που θίγει την «πλειοψηφία» και να επιστρατεύεται; Πώς γίνεται, τέλος, αυτοί που κατέχουν το 

90% του πλούτου στην Ελλάδα να πληρώνουν το 5% των φόρων και η συντριπτική πλειοψηφία του λαού, 

που μοιράζεται το 10% του πλούτου, να πληρώνει το 95% των φόρων;  

4. Τα όσα λέει η κυβέρνηση, για να δικαιολογήσει την επίθεση, «για περισσότερη δημοκρατία 

στο συνδικαλιστικό κίνημα», αποτελούνε θρασσύτατη υποκρισία. Τη στιγμή που κατάργησε για χατίρι 

του ΣΕΒ ακόμα και την προσχηματική διάταξη για την αιτιολόγηση της απόλυσης με το επιχείρημα «για να μη 

φακελώνεται ο εργαζόμενος», ανακοίνωσε τη δημιουργία «ηλεκτρονικού μητρώου όσων είναι 

συνδικαλισμένοι» και «ηλεκτρονικών ψηφοφοριών για τη λήψη απεργιακής απόφασης», για να υπάρχει 

πλήρες φακέλωμα των συνδικαλισμένων εργαζομένων και της δράσης τους! 

5 Η ΝΔ πήρε τη σκυτάλη και συνεχίζει εκεί που σταμάτησε ο ΣΥΡΙΖΑ επεκτείνοντας δραστικά 

φοροαπαλλαγές κερδών και μερισμάτων μετόχων, άρση κάθε περιβαλλοντικού ελέγχου και τις τεράστιες 

κρατικές επιδοτήσεις σε ομίλους. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει νόμο για την απελευθέρωση των 

ομαδικών απολύσεων, η κυβέρνηση της ΝΔ πρόσθεσε και τη νομοθέτηση της κατάργησης της - 

προσχηματικής έτσι κι αλλιώς - αιτιολόγησης των απολύσεων με τον «βάσιμο λόγο απόλυσης», και ο 

κατάλογος δεν έχει τέλος.  

6. Ο αυστηρός έλεγχος των κακών εργοδοτών μετά και τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση, είναι 

«άδειο πουκάμισο» ιδίως μετά το πρόσφατο επιπλέον χτύπημα του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας. 

6. Οι εκτιμήσεις για ύφεση και συγχρονισμένη κρίση στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία μόλις 

δέκα χρόνια μετά το ξέσπασμα της προηγούμενης δείχνει πόσο βαθιά άρρωστο και σάπιο είναι το 

καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο δεν μπορεί πια να προσφέρει στοιχειώδη κάλυψη των λαικών αναγκών και 

περιστέλλει διαρκώς μισθούς, δικαιώματα και ελευθερίες. 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΓΙΑ ΕΝΑΝ 

ΡΙΖΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ. 


