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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΣΚΛΑΒΟΥΣ… ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ…!!!

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ-ΕΚΤΡΩΜΑ

Επιδιώκοντας να μετατρέψει όλη την Ελλάδα σε μια απέραντη ειδική
οικονομική ζώνη, που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα είναι πλήρως ελεύθεροι να
απασχολούν όποτε και όσο θέλουν τους εργαζόμενους, να τους πληρώνουν από
μισθούς των διακοσίων (200,00) ευρώ, και να τους έχουν στη διάθεσή τους επτά
(7) ημέρες την εβδομάδα, με εξαντλητικά ωράρια και απλήρωτες υπερωρίες, η
κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει νέο αντεργατικό Νομοθετικό έκτρωμα.
Τώρα προχωρούν ακόμα πιο αποφασιστικά να βάλουν οριστική ταφόπλακα
στα Εργατικά Δικαιώματα και κατακτήσεις.
Ο νέος αντεργατικός Νόμος που ετοιμάζεται να φέρει η σημερινή
κυβέρνηση για ψήφιση στη Βουλή εκτός από την επιβολή της 10ωρης εργασίας
προβλέπει και κατάργηση της αμοιβής υπερωριών, μεγαλύτερη ευελιξία και
ελαστικότητα στις σχέσεις εργασίας, ενώ επιχειρεί την κατάργηση βασικών
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, προκειμένου να φιμώσει τα
αγωνιστικά και μαχητικά συνδικάτα και να τα βάλει στο «γύψο».
Με την επιβολή της Ατομικής Σύμβασης Εργασίας, προσβλέπουν στην
«ελεύθερη» όπως λένε «συμφωνία» μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη για να
σπάσουν τον πιο ισχυρό δεσμό που δένει τους εργαζόμενους με τα συνδικάτα.
Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει ένας εργαζόμενος μόνος απέναντι στην
εργοδοσία, πόσο ευάλωτος και ανυπεράσπιστος είναι σε κάθε αξίωση του εργοδότη.
Με τις αλλαγές στο συνδικαλιστικό Νόμο (Ν.1264/1982) επιδιώκουν να
βάλουν τους εργατικούς αγώνες στο γύψο. Να προωθήσουν το ηλεκτρονικό
φακέλωμα και να νομιμοποιήσουν την εργοδοτική τρομοκρατία. Να δώσουν
αποφασιστικό χτύπημα στο απεργιακό δικαίωμα, αφού επιβάλλεται εκτός από τον
απαράδεκτο τρόπο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και η νόμιμη απεργοσπασία για
τους περισσότερους κλάδους.
Θέλουν συνδικάτα «κοινωνικούς εταίρους» να κάθονται στο τραπέζι των
διαπραγματεύσεων και να συμφωνούν σε όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις.
Απλούς παραστάτες στην παρέλαση των αντιλαϊκών Νόμων που ξηλώνουν κάθε
εργασιακό και συνδικαλιστικό δικαίωμα.

Η κυβέρνηση συνδέει οργανικά το νέο αντεργατικό τερατούργημα με την
εκταμίευση δις ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης που προορίζονται για τους
επιχειρηματικούς ομίλους. Ομολογεί κυνικά ότι αποτελεί προαπαιτούμενο η
ισοπέδωση κορυφαίων εργατικών κατακτήσεων για να δώσει νέο πακτωλό
χρημάτων στα επιχειρηματικά συμφέροντα, για να στηριχθούν οι Τράπεζες και να
συνεχίσουν το μακάβριο έργο των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών της
περιουσίας του λαού που υποφέρει, για νέες επενδύσεις σε τομείς της οικονομίας
που εξασφαλίζουν τεράστια κέρδη στους ήδη «έχοντες και κατέχοντες».
Το νέο αντεργατικό τερατούργημα της κυβέρνησης σε συνδυασμό με την
μόνιμη τηλεργασία και τους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των Ο.Τ.Α.» δεν
αφήνει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, αλλά και αυταπάτης ότι σκέφτονται «για
το καλό μας».
Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ενώνουν τη φωνή τους μαζί με
όλους τους κλάδους εργαζομένων για να δώσουν την δική τους δυναμική, ηχηρή
απάντηση στην κυβέρνηση για την κατάργηση βασικών εργασιακών δικαιωμάτων
που με αγώνες και αίμα κατακτήθηκαν.
Υπερασπιζόμαστε κατακτήσεις και κεκτημένα δικαιώματα, όπως το
σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς και τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας
(Σ.Σ.Ε.). Διεκδικούμε Εργασία και Ζωή με δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλους.
Δεν πρέπει να υπάρξει κανένας εφησυχασμός. Οι εργαζόμενοι επιβάλλεται να
ενημερωθούν εδώ και τώρα στους χώρους εργασίας τους.
Το Νομοσχέδιο λαιμητόμος-έκτρωμα «Χατζηδάκη» δεν θα περάσει!!!
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Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Ο Γενικός Γραμματέας
Βασίλης Πετρόπουλος

