
 

ΥΠΕΘΑ 

28 Απρίλη Μέρα Δράσης στους χώρους δουλειάς 
 

Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά! 

 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

 

Οι περιστάσεις που ζούμε είναι ιδιαίτερα δύσκολες για όλους τους εργαζόμενους. Η 

κυβέρνηση και η εργοδοσία από κοινού αξιοποιούν την πανδημία για να επιταχύνουν 

μέτρα και αναδιαρθρώσεις που σκοπό έχουν να σαρώσουν όποια εργασιακά 

δικαιώματα έχουν απομείνει. 

Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου που ψηφίστηκαν εν μέσω της πανδημίας, 

περιλαμβάνουν και αντεργατικά μέτρα που διευκολύνουν την ένταση της 

εκμετάλλευσης, παρέχοντας στους επιχειρηματικούς ομίλους και στην εργοδοσία μια 

πρωτοφανή ασυλία ώστε να εφαρμόζουν συνδυαστικά κάθε μέτρο ξεχαρβαλώματος 

των εργασιακών σχέσεων. Από την εκ περιτροπής εργασία μέχρι τις απλήρωτες 

υπερωρίες, την απεριόριστη δυνατότητα αυθαίρετης μετακίνησης των εργαζομένων, 

τις αναγκαστικές άδειες, τις αναστολές συμβάσεων κτλ. Την ίδια στιγμή αίρουν κάθε 

περιορισμό για την πολιτική επιστράτευση και επίταξη απεργών, επιδιώκοντας να 

“νομιμοποιηθεί” στη συνείδηση των εργαζομένων η διευρυμένη καταστολή, να μπουν 

οι πολιτικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες στον “γύψο”. 

Τα επιτελεία της ΕΕ, η κυβέρνηση, ο ΣΕΒ και οι υπόλοιπες εργοδοτικές ενώσεις μαζί 

με τα «παπαγαλάκια» τους, μιλούν από σήμερα για την «δύσκολη επόμενη μέρα», 

προετοιμάζοντας τον εργαζόμενο λαό να δεχτεί τη μονιμοποίηση των υποτιθέμενων 

«έκτακτων αντεργατικών μέτρων». 

Έχουν σχέδιο να φορτώσουν και αυτήν την κρίση στους εργαζόμενους καλώντας 

τους σε νέες θυσίες. Να συμβιβαστούν από τώρα με έναν κόσμο όπου ο κανόνας θα 

είναι η ανεργία, τα κακοπληρωμένα προγράμματα απασχόλησης βραχείας διάρκειας, 

η ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση των μισθών, η διάλυση των συλλογικών συμβάσεων, 

η γενίκευση της ελαστικής απασχόλησης, η τηλεργασία, μέσο της οποίας δεν 

εξασφαλίζονται οι όροι και οι συνθήκες εργασίας, καταστρατηγούνται δικαιώματα στο 

ωράριο, και το χτύπημα της συνδικαλιστικής μας οργάνωσης και δράσης. 



 

Η 28η Απρίλη είναι μέρα πανελλαδικής δράσης στους χώρους δουλειάς. 

Είναι ημέρα παρέμβασης για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας και των 

δικαιωμάτων των εργαζομένων σε όλους τους κλάδους και χώρους δουλειάς. 

Είναι ημέρα συμβολής για την καλύτερη προετοιμασία της απεργίας της 

Πρωτομαγιάς. 

 

Η μόνη διέξοδος για να βγει ο εργαζόμενος λαός όρθιος από την πανδημία και 

την κρίση είναι ο δρόμος της οργανωμένης αντεπίθεσης. 

 

 Διεκδικούμε τώρα την κατάργηση των μέτρων που πάρθηκαν με τις ΠΝΠ για 

τη διαχείριση της κρίσης, 

 Προετοιμαζόμαστε από τώρα και για την επόμενη μέρα, με ενίσχυση της 

οργάνωσης μας σε κάθε χώρο δουλειάς για να διεκδικήσουμε ζωή και δουλειά 

με δικαιώματα, να διεκδικήσουμε την ικανοποίηση όλων των σύγχρονων 

αναγκών μας. 

 

ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ 

ΔΕ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑ 

 


