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14 Απρίλη: ημέρα δράσης για την υπεράσπιση των
εργατικών δικαιωμάτων
Οι κινητοποιήσεις που έγιναν στις 7 Απρίλη στο πλαίσιο της πανελλαδικής μέρας δράσης
για την υγεία ήταν ένα ελπιδοφόρο μήνυμα αντίστασης και αγώνα για την αποφασιστική
ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Απέδειξαν ότι η εργατική δράση για ζωή και
δικαιώματα απέναντι στην αντεργατική επίθεση της κυβέρνηση δεν σταματά.
Την ίδια στιγμή σε όλους τους εργατικούς κλάδους, με αφορμή την πανδημία του
κορονοϊού η κυβέρνηση προχωράει, με γοργούς ρυθμούς, στην επιβολή νέων
αντεργατικών μέτρων, στο όνομα δήθεν του κοινού καλού. Παράλληλα κάνει τα στραβά
μάτια είτε ενθαρρύνει, σε πολλές περιπτώσεις, την εργοδοτική αυθαιρεσία και την
καταλήστευση των εργαζομένων. Στον κλάδο μας αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα φανερό τον
τελευταίο καιρό με τις νέες ΚΥΑ και ΠΝΠ οι οποίες σπρώχνουν τους εργαζόμενους στην
μαύρη και αδήλωτη εργασία εντός του καθεστώτος της αναστολής συμβάσεων, μας
κάνουν εύκολο στόχο στους εκβιασμούς των εργοδοτών και αφήνουν στον αέρα χιλιάδες
εργαζόμενους του κλάδου μας, εν μέσω γιορτών, καθυστερώντας την καταβολή του
επιδόματος των 800€ και του δώρου Πάσχα.
Διεκδικούμε:
•
•
•
•

•

Να μην περάσει ο εκβιασμός της εργοδοσίας για μαύρη εργασία σε καθεστώς
αναστολής σύμβασης.
Άμεση πλήρης καταβολή του Δώρου Πάσχα
Επιτάχυνση των διαδικασιών καταβολής του επιδόματος των 800€
Καμία βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας (ώρες διδασκαλίας, αμοιβή)
στους συναδέλφους που θα συνεχίσουν να εργάζονται με το σύστημα της εξ
αποστάσεως εκπαίδευσης.
Να μην νομιμοποιηθεί από την κυβέρνηση και να μην εμπεδωθεί στις συνειδήσεις
του εργαζόμενου λαού η «μαύρη εργασία της νέας εποχής». Υπερασπιζόμαστε τις
συμβάσεις μας. Παλεύουμε για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με βάση τις
σύγχρονες ανάγκες μας.

Καλούμε σε διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας, αύριο,
Τρίτη 14/4 στις 12:30μμ στη Σταδίου μαζί με πρωτοβάθμια
σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

