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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΔΑΣ/ΥΕΘΑ 

 
 
 
Απεργιακό lockdown στις 26 Νοέμβρη στη βάρβαρη πολιτική που θυσιάζει την υγεία 

μας και τα δικαιώματά μας! 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

το όργιο καταστολής που εκτυλίχθηκε την ημέρα της εξέργερσης του Πολυτεχνείου και όχι 
μόνο απείδειξε περίτρανα ότι η κυβέρνηση της ΝΔ έχει στόχο να βάλει στο γύψο τους 
αγώνες και τις διεκδικήσεις του λαού για την προστασία της ζωής του, την υγεία του 
και τα δικαιώματά του.ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΦΙΜΩΣΟΥΝ. Εξάλλου το «ενδιαφέρον» της 
κυβέρνησης για την υγεία του λαού αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τη στιγμή πουδεκάδες 
άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα, τα νοσοκομεία έχουν μπουκώσει, οι χώροι δουλειάς είναι 
υγειονομικές βόμβες, η μεγαλοεργοδοσία με την κάλυψη της κυβέρνησης αποκρύπτει 
εκατοντάδες κρούσματα σε χώρους δουλειάς και οι εργαζόμενοι είναι εκτεθειμένοι στην 
πανδημία και την εντατικοποίηση, την ίδια ώρα συνεχίζει να δίνει προκλητική στήριξη στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και τους ομίλους με δις € ζεστό χρήμα, φοροαπαλλαγές, προκλητικές 
αντεργατικές ρυθμίσεις, την ώρα που προχωρά στη ψήφιση μέτρων που τσακίζουν μισθούς 
και συντάξεις. 

Η λαϊκή διεκδίκηση δεν κάνει "διάλειμμα".Στις 26 Νοέμβρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, τηρώντας 
απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα προστασίαςαπό τη μετάδοση του κορονοϊού, με μάσκες και 
αποστάσεις,δίνοντας συλλογική, μαζική, μαχητική απάντηση στην κυβέρνηση της ΝΔ η 
οποία αντί να πάρει μέτρα για την προστασία της ζωής και της υγείας των εργαζομένων 
προωθεί νομοσχέδια που της έχουν δώσει ραβασάκι ο ΣΕΒ και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. 
Νομοσχέδια που περιλαμβάνουν: 

✓ τη 10ωρη εργασία με 200€ μισθό, 134 χρόνια μετά την απεργία του Σικάγο και 
ακριβώς 100 χρόνια ύστερα από την πρώτη νομοθέτηση του 8ωρου στην Ελλάδα, 

✓ τη μαύρη ανασφάλιστη και απλήρωτη δουλειά, 
✓ την κατάργηση της Κυριακής αργίας, 
✓ την παράδοση της κοινωνικής ασφάλισης στους επιχειρηματικούς ομίλους, 
✓ τους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις των λαϊκών κατοικιών, 
✓ την μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε «ιδιώνυμο», μέσω της 

προώθησης της κατάργησης των Γενικών Συνελεύσεων, της επιβολής της 
ηλεκτρονικής ψήφου αντί της συμμετοχής των ίδιων των εργαζομένων με τη φυσική 
τους παρουσία, της παράδοσης του Μητρώου μελών στην κυβέρνηση και τους 
εργοδότες και επιβάλλοντας νέα εμπόδια στην απόφαση και την οργάνωση της 
απεργίας και λίστα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΕΙΩΜΟ... 
 

Τα μέτρα αυτά θα μείνουν και μετά την πανδημία ώστε να παραμείνουν οι 
εργαζόμενοι το μόνιμο «υποζύγιο» που θα τροφοδοτεί τα κέρδη του κεφαλαίου. 
 
Στις 26 Νοεμβρίου ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ, γιατί: 

✓ ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στον αντιλαϊκό κρατικό προϋπολογισμό, όπως π.χ. στο 
«τσεκούρι» στην υγεία εν μέσω πανδημίας με μείωση των δαπανών για το 2021 κατά 
572 εκατομμύρια ευρώ! 

✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ εδώ και τώρα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Κάλυψη των 
απωλειών μας. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού. 

✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους. Μαζικές προσλήψεις εδώ και 
τώρα μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα υγιεινής & ασφάλειας στους 
χώρους δουλειάς του ΥΠΕΘΑ, γιατρός εργασίας και τεχνικός ασφαλείας.  
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✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πλήρη, επαρκή κι αποκλειστική χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό του δημόσιου συστήματος Υγείας με προσλήψεις μόνιμου 
ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού με πλήρη εργασιακά 
δικαιώματα. Επίταξητων ιδιωτικών κλινικών χωρίς παζάρια και επιπλέον δωράκια 
για τους ιδιοκτήτες τoυς. Το ίδιο να γίνει και με τους ιδιώτες γιατρούς. Να ανοίξουν τα 
νοσοκομεία που έκλεισαν τα τελευταία χρόνια. 

✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αυξηθούν τα δρομολόγια στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ επέκταση και αναγνώριση του επιδόματος επικίνδυνης και 

ανθυγιεινής εργασίας στους εργαζόμενους του ΥΠΕΘΑ που το δικαιούνται και έχουν 
εξαιρεθεί. 

✓ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ προσλήψεις καθαριστριών και εκπαιδευτικών για τα σχολεία. Στις 
τάξεις να είναι 15 μαθητές. Να δοθούν δωρεάν όλα τα αναγκαία για την τηλεργασία 
και δωρεάν.  

✓ ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ από τα συνδικάτα. Κατάργηση του νόμου απαγόρευσης των 
διαδηλώσεων, του νόμου περιορισμού του απεργιακού δικαιώματος. 

✓ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ το νομοσχέδιο έκτρωμα που μετατρέπει τη συνδικαλιστική 
δράση σε «ιδιώνυμο». 
 

Βάζουμε  ΣΤΟΠ στη λογική ότι φταίει ο λαός για όλα όσα συμβαίνουν. 

ΤΩΡΑ πρέπει να δώσουμε συλλογική, μαζική, μαχητική απάντηση παίρνοντας όλα τα μέτρα 
προστασίας στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 26 Νοεμβρίου, γιατί οι αγώνεςγια καλύτερους μισθούς, για 
αξιοπρεπείς συντάξεις, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για μόνιμες 
προσλήψεις σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ. ΟΥΤΕ ΑΝΑΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ, ΟΥΤΕ 
ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ. ΔΕΝ αφήνουμε να περάσει ο φόβος, η τρομοκρατία, η απαισιοδοξία και 
η λογική να λογαριαστούμε μετά. Δεν πρόκειται να ζητήσουμε άδεια από την κυβέρνηση της 
ΝΔ για να διαδηλώσουμε, για να απεργήσουμε.  

Ότι καταφέραμε το έχουμε πετύχει με τους αγώνες μας! Με τους αγώνες μας καταφέραμε να 

μην εφαρμοστεί η αντιδραστική κρατική αξιολόγηση στο δημόσιο, να μην τοποθετηθούν 

κάμερες στις σχολικές τάξεις, να μην καταργηθούν τα βαρέα και ανθυγιεινά, κ.ά..  

 

 

Τίποτα δε χαρίζεται, όλα με αγώνες κατακτιούνται. 

ΟΛΟΙ & ΟΛΕΣ στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 26 Νοεμβρίου. 

 
 

 

 

 


