
ΔΗΜΟΣΙΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΚΑ 
 

Όλες και όλοι την Πέμπτη 26 Νοέμβρη 
Στην 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική-Πανεργατική απεργία  

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι, 

Στις 26 Νοέμβρη Απεργούμε! Για να προστατέψουμε τη ζωή μας, την υγεία μας, τα 
δικαιώματά μας από την άγρια επίθεση κυβέρνησης και επιχειρηματικών ομίλων. 

Tην ίδια ώρα που η κυβέρνηση βάζει το λαό σε δεύτερο lockdown, αξιοποιεί στο 
έπακρον την πανδημία για να περάσει στα μουλωχτά αντεργατικά μέτρα. Αφού δεν 
αξιοποίησε τον πολύτιμο χρόνο που της δόθηκε κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για 
να θωρακίσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να πάρει ουσιαστικά μέτρα προστασίας 
της υγείας και της ζωής των εργαζομένων έρχεται να προκαλέσει τους εργαζόμενους με 
το νομοσχέδιο έκτρωμα που φέρνει προς ψήφιση. Πρόκειται για τις ανατροπές του 
αιώνα!! 

➢ Προωθεί την 10ωρη εργασία και τις απλήρωτες υπερωρίες, την επέκταση των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας. Θέτει στο 40%(!!) το προσωπικό ασφαλείας στο 
Δημόσιο και στους Δήμους, τη μέρα της απεργίας. Ποινικοποιεί την περιφρούρηση 
της απεργίας. 

➢ Ακυρώνει τις μαζικές διαδικασίες, όπως τη Γενική Συνέλευση του σωματείου, 
ορίζοντας ως προϋπόθεση για την κήρυξη απεργίας την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 
Ξέρουν πολύ καλά ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούν να χειραγωγούν τους 
εργαζόμενους, να γίνεται πιο εύκολος ο  εκφοβισμός. Φοβούνται την ζωντανή 
συζήτηση, τις συλλογικές διαδικασίες.  

➢ Φακελώνουν ηλεκτρονικά όσους εργαζόμενους γράφονται στα σωματεία και 
χτυπάνε τα σωματεία με πρωτοπόρα δράση. 

Είναι προφανές πως η κυβέρνηση θέλει να υπάρχει σιγή  νεκροταφείου μέσα  στους 
εργασιακούς χώρους. Μας λέει να κάτσουμε ήσυχα λόγω πανδημίας και αυτή να 
νομοθετεί ανενόχλητη ότι πιο αντιδραστικό, ότι πιο αντεργατικό….Δε θα της κάνουμε το 
χατίρι! 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι, 

Η εντατικοποίηση της δουλειάς στους χώρους του e-ΕΦΚΑ σπάει κόκκαλα. Το αίσθημα 
ανασφάλειας και αβεβαιότητας για το «που πάει» η κατάσταση με την πανδημία είναι 
καθημερινό φαινόμενο. Κι ενώ τα προβλήματα η αγωνία των συναδέλφων «χτυπάει 
κόκκινο» οι πλειοψηφίες του σωματείου και της ομοσπονδίας (ΠΟΣΕ) λάμπουν δια της 
απουσίας τους! 

Οι υποδειγματικές συγκεντρώσεις συνδικάτων και συνδικαλιστών στους 
συμβολικούς εορτασμούς του Πολυτεχνείου στις 17 Νοέμβρη, έδειξαν ότι το 
οργανωμένο κίνημα έχει την δύναμη να βάλει ισχυρά εμπόδια στην αντεργατική 
πολιτική. Το όργιο καταστολής της κυβέρνησης αποδεικνύει ότι στόχος της είναι το 
χτύπημα των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων και ΟΧΙ η προστασία της δημόσιας 
υγείας.  

Lockdown στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τα δικαιώματά μας! 

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 26 ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ 
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