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ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ – ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΕΝ ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ,
ΠΕΤΙΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 10 ΙΟΥΝΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ, ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 10ΠΜ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Το νέο νομοσχέδιο που κατατέθηκε για διαβούλευση επιβεβαιώνει την αμέριστη
συμπαράσταση και αρωγή και αυτής της κυβέρνησης, όπως και των προηγουμένων – στους
μεγαλοεφοπλιστές και τους τραπεζίτες. Όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων (ΝΔ
– ΣΥΡΙΖΑ – ΝΔ και ΚΙΝΑΛ) έχουν συμφωνήσει στα μνημόνια και στα προαπαιτούμενα για
την εκταμίευση των 37,5 δις από το Ταμείο Ανάκαμψης για την ενίσχυση των
μεγαλοεπιχειρήσεων. Ένα τέτοιο προαπαιτούμενο πέμπτο μνημόνιο αποτελεί και αυτός ο
νόμος της ΝΔ που έρχεται να προστεθεί σε δεκάδες άλλους αντεργατικούς νόμους της
προηγούμενης κυβέρνησης για τον περιορισμό της συνδικαλιστικής δράσης, τη διευθέτηση
του χρόνου εργασίας, την απαγόρευση της απεργίας κτλ.

Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι «προστατεύουν το 8ωρο και τους
εργαζόμενους», η υποκρισία τους δεν μπορεί πια να κρυφτεί. Δεν υπάρχει εργαζόμενος σε
καμία επιχείρηση ή τράπεζα που να μη θίγεται από την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου!

Η πίεση, που όλοι οι εργαζόμενοι στην ΕΤΕ υφίστανται, από την εντατικοποίηση, τις
απλήρωτες υπερωρίες, το ωράριο – λάστιχο, τις επαναλαμβανόμενες εθελούσιες, έρχεται
να «κουμπώσει» στο νέο αντεργατικό νομοσχέδιο.

Α. Καταργούν το 8ωρο!

Επιβάλλουν 10ωρη δουλειά με 2 ώρες απλήρωτη υπερωρία, που στην πραγματικότητα
γίνεται 11ωρο (με απλήρωτες τις 3 ώρες) μιας και ο χρόνος διαλείμματος δεν λογίζεται ως
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χρόνος εργασίας.

Β. Αυξάνουν τον αριθμό των υπερωριών στις 150 ώρες, τη στιγμή που ακόμα και
σήμερα η διοίκηση της ΕΤΕ επιβάλλει την απλήρωτη δουλειά σε εκατοντάδες συναδέλφους
στο δίκτυο, στους τηλεργαζόμενους κτλ.

Γ. Καταργούν την Κυριακή Αργία, σε μια σειρά κλάδους και ειδικότητες, μεταξύ αυτών
και πολλές που αφορούν και στον κλάδο μας (τηλεφωνικά κέντρα, λογιστήρια,
μηχανογραφικά τμήματα, τμήματα μισθοδοσίας, τμήμα ανθρωπίνου δυναμικού, τμήματα
προμηθειών κλπ).

Δ. Μονιμοποιούν το καθεστώς της τηλεργασίας, ειδικά στις υπηρεσίες της
πληροφορικής, αλλά και γενικότερα στις κεντρικές υπηρεσίες και της ΕΤΕ (κτίριο Γέρακα,
κτίριο Συγγρού, κτίριο οδ. Πειραιώς). Ενημερώνουν συναδέλφους ότι δε θα ξαναγυρίσουν
στο γραφείο παρά μόνο κάποιες ελάχιστες μέρες το μήνα, με τάση ενδεχομένως να μην
ξαναεργαστούν με φυσική παρουσία, αφού φυσικές θέσεις εργασίας καταργούνται (βλέπε
Νέο Ψηφιακό περιβάλλον εργασίας – Virtual Desktop και ραντεβού με πελάτες με
βιντεοκλήση)

Ε. Η Κυβέρνηση με το νομοσχέδιο έκτρωμα βάζει νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική
δράση και στο απεργιακό δικαίωμα.

Θέτουν ως όρο να εξασφαλίζεται το 1/3 της δουλειάς σε ημέρα απεργίας σε επιχειρήσεις
κοινής ωφέλειας, καθορίζοντας «προσωπικό παροχής υπηρεσιών» για να μπορεί η
επιχείρηση να λειτουργεί σχεδόν απρόσκοπτα. Μεταξύ αυτών των επιχειρήσεων θα
μπορούσαν να θεωρηθούν και οι τράπεζες.

Μπαίνουν νέα εμπόδια στη δυνατότητα λήψης απόφασης για Απεργία και θεσπίζονται νέες
«αφορμές» για να διώκονται συνδικαλιστές και Σωματεία. θα απαγορεύονται οι απεργιακές
φρουρές, θα επιτρέπονται οι απολύσεις συνδικαλιστών «για σπουδαίο λόγο». Ενισχύουν το
ηλεκτρονικό φακέλωμα ως απαραίτητο όρο για την «υπόσταση» ενός σωματείου. Αυτό το
μέλλον οραματίζονται. Αυτή τη στόχευση είχε και η απαράδεκτη απαίτηση της
διοίκησης της ΕΤΕ μέσα από τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας να απαγορεύσει
την πολιτική και συνδικαλιστική δράση των εργαζομένων
,
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απαιτώντας από τους υπαλλήλους της να αιτούνται έγκρισης από τους προϊσταμένους για
τυχόν συμμετοχή τους σε πολιτικό κόμμα ή σε ψηφοδέλτια αυτών.
Γελιούνται αν νομίζουν ότι τέτοιες επιδιώξεις θα βρουν πρόσφορο έδαφος.

Το νομοσχέδιο ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. Δεν θα δεχτούμε καμία διόρθωση των διατάξεών
του, όπως μας λένε οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, που τα βρίσκουν μια χαρά με τους
εργοδότες. ΤΟΥΣ ΤΟ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ!

Η κλιμάκωση του απεργιακού αγώνα μετά τις 6 Μάη είναι μια μεγάλη επιτυχία όλων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εκείνων που με απεργιακές αποφάσεις για το πρώτο
δεκαήμερο του Ιούνη απαιτούσαν να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο. Αυτό το πλατύ μέτωπο
απεργιακών αποφάσεων ανάγκασε την ηγεσία της ΓΣΕΕ (ΠΑΣΚΕ – ΔΑΚΕ – Ομάδα
Βασιλόπουλου ΣΥΡΙΖΑ) να ορίσει απεργία στις 10 Ιούνη και απέτρεψε την
αποπροσανατολιστική προσπάθεια τους να στρέψει τη συζήτηση γύρω από την ημερομηνία
και όχι για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.

Αυτοί που μέχρι πριν λίγες μέρες αποκαλούσαν γελοίους τα σωματεία και τους
εργαζόμενους που οργάνωναν απεργιακές κινητοποιήσεις ενάντια στο νόμο τερατούργημα
τώρα με αυτήν την τακτική τους ρίχνουν νερό στο μύλο του ΣΕΒ και της μεγαλοεργοδοσίας
να απαιτήσει ακόμα χειρότερα μέτρα.

Στην ίδια γραμμή αποπροσανατολισμού και οι δυνάμεις της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, οι οποίες με
τυχοδιωκτικές ενέργειες ξεσήκωσαν τον κοινωνικό αυτοματισμό προκηρύσσοντας απεργία
για τις 3 Ιούνη σε ένα ναυτεργατικό σωματείο, που γρήγορα τη μετέτρεψαν σε στάση
εργασίας, για να την αναστείλουν λίγη ώρα μετά. Η συκοφάντηση που ακολούθησε με
αφορμή αυτό το γεγονός γύρω από τις απεργιακές κινητοποιήσεις και το ΠΑΜΕ δεν είναι
διόλου τυχαία. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που οι μεγαλοεργοδότες και τα
παπαγαλάκια τους αξιοποιούν κάθε λογής τυχοδιώκτες όταν ετοιμάζουν μια σφοδρή
επίθεση στην εργατική τάξη για να υπονομευόσουν τους αγώνες μας.

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΝΗ

Να καταργηθούν όλοι οι αντεργατικοί νόμοι ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ. Να παλέψουμε
όλοι μαζί για συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο, κατοχύρωση της
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Κυριακάτικης αργίας, για ανατροπή όλων των αντιασφαλιστικών νόμων. Να αγωνιστούμε
για τις πραγματικές μας ανάγκες, τις δικές μας και των οικογενειών μας.

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας με μαχητικότητα και μετά την απεργία τις 10/6, έτσι ώστε να
μην ψηφιστεί το αντεργατικό νομοσχέδιο.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να απεργήσουν και να συμμετέχουν στην
απεργιακή συγκέντρωση συνδικάτων στις 10πμ στα Προπύλαια.
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