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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
Αθήνα,13-4-2020

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
     Αρ.Πρωτ: 3791                        

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα

  

Τηλ- Fax: 2103313732

  

grammateia@popokp.gr

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

  

  

Η Ομοσπονδία μας στηρίζει την διαμαρτυρία στο Υπ. Εργασίας στις 12:30 την
Τρίτη 14 Απριλίου , που καλούν
πρωτοβάθμια σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, για την υπεράσπιση των
εργατικών δικαιωμάτων απέναντι στην κλιμάκωση της αντεργατικής επίθεσης από
κυβέρνηση και εργοδοσία με αφορμή την επιδημία του κορωνοϊού.
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Η πανδημία του κορωνοϊού έφερε στην επιφάνεια τη χρόνια υποβάθμιση και ουσιαστική
διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας από όλες τις κυβερνήσεις με άμεσα
πληττόμενους τους εργαζόμενους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Ταυτόχρονα όμως κάθε
μέρα που περνάει, όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι συνειδητοποιούν ότι τα μέτρα της
κυβέρνησης μετατρέπουν σε κοινωνικό ερείπιο το εργασιακό τοπίο, ενισχύοντας το
κεφάλαιο και την εργοδοσία, και αφήνοντας τα ψίχουλα για εργαζόμενους, απολυμένους,
ανέργους. 

  

Έτσι έχουμε υπαγωγή χιλιάδων εργαζομένων σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας.
Χιλιάδες απολύσεις.. Λειτουργία επιχειρήσεων με πολύ λιγότερους εργαζόμενους ως δήθεν
«προσωπικό ασφαλείας». Μεταφορά προσωπικού σε επιχειρήσεις εντός του ιδίου ομίλου.
Αναστολή απαγόρευσης πολιτικής επιστράτευσης και κάθε μορφής επίταξης κατά τη
διάρκεια απεργίας. Καταβολή δώρου Πάσχα το… καλοκαίρι στις πληττόμενες εταιρείες.
Αναστολή υποχρέωσης εργοδότη για καταχώρηση στο Εργάνη κάθε εργασιακής ανατροπής.
Επιπλέον, πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πολλοί εργοδότες απαιτούν από εργαζόμενους να
δουλέψουν κανονικά, παρότι έχουν αναστείλει τη σύμβασή τους!

  

Τα σωματεία και η δράση τους έχουν τεθεί σε απαγόρευση σε μια χρονική περίοδο που
εργοδοσία και κυβέρνηση διαλύουν το εργατικό δίκαιο με μαζικές απολύσεις, διαμορφώνουν
μια σύγχρονη εργασιακή ζούγκλα, ενισχύουν την αυθαιρεσία και τρομοκρατία στους χώρους
δουλειάς.

  

Στο στόχαστρο της κυβέρνησης μεταξύ των άλλων (εφόσον παραταθεί η κρίση) θα βρεθούν
και οι μισθοί και στο δημόσιο τομέα με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα και την
εντατικοποίηση της εργασίας να βρίσκεται σε εξέλιξη. Η κυβέρνηση για άλλη μια φορά
επιστρατεύει τον κοινωνικό αυτοματισμό για να διασπάσει τους εργαζόμενους και να
νομιμοποιήσει την αντιδραστική πολιτική της.

  

Οι υποταγμένες σε αυτή την πολιτική συνδικαλιστικές ηγεσίες έχουν και τυπικά κατεβάσει
τα ρολά, εκφράζουν την συμπόρευσή τους στην αντιλαϊκή κυβερνητική πολιτική φθάνοντας
στο έσχατο σημείο να λέει ότι "όλοι μας πρέπει να μοιραστούμε τις συνέπειες της κρίσης".
Το ταξικό εργατικό κίνημα πρέπει να νομιμοποιήσει την επίθεση κυβέρνησης και κεφαλαίου,
ούτε να συναινέσει στην «ανάληψη του κόστους απέναντι στην επιδημία που δεν έχει
ταξικά χαρακτηριστικά» όπως διαμηνύει η ΓΣΕΕ μέσω του προέδρου της! 
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Η πρωτοβουλία πρωτοβάθμιων σωματείων καλεί για την άμεση ανάπτυξη της δράσης
και της αντίστασης, μακριά από τα καλέσματα υποταγής και εθνικής ομοψυχίας.
Η πάλη για τα λαϊκά και εργατικά δικαιώματα και ελευθερίες δεν αναστέλλεται. Δίνουμε τη
μάχη, αγωνιζόμαστε τώρα! 

  

Συμμετέχουμε και καλούμε τα σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στις 14
Απρίλη στην διαμαρτυρία στο Υπ. Εργασίας για τη διεκδίκηση των αιτημάτων των
εργαζομένων, για να μην περάσουν οι σχεδιασμοί κυβέρνησης - κεφαλαίου.

  

Στηρίζουμε και είμαστε αλληλέγγυοι στους εργαζόμενους των super market και στην μέρα
δράσης στις 15 Απρίλη που καλούν σωματεία στο εμπόριο.

  

Η επιτυχημένη κινητοποίηση στις 7 Απρίλη μέρα δράσης για την υγεία, οι αποφάσεις
σωματείων που στήριξαν την κινητοποίηση, οι συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία, δείχνει το
δρόμο για την αγωνιστική διεκδίκηση των δικαιωμάτων του λαού, για να μην μπουν σε
καραντίνα τα εργατικά δικαιώματα και οι δημοκρατικές, συνδικαλιστικές ελευθερίες.

  

Παλεύουμε για:

    
    -  Πλήρη καταβολή των μισθών με ευθύνη εργοδοσίας και κράτους. Κατάργηση όλων των
αντεργατικών διατάξεων των ΠΝΠ. Απαγόρευση των απολύσεων. Να κηρυχτούν παράνομες
όλες οι απολύσεις που έγιναν από 1η Μάρτη και οι αρνητικές μεταβολές στις συμβάσεις,
στα ωράρια, στους μισθούς, στις εργασιακές σχέσεις. Το Δώρο Πάσχα να δοθεί στο
ακέραιο και στην ώρα του.   
    -  Πρόσθετες Άδειες με πλήρεις αποδοχές στους εργαζόμενους με χρόνια νοσήματα,
που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Κανένας στην δουλειά χωρίς τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας και πλήρη καταβολή του μισθού και του μεροκάματου με ευθύνη της
εργοδοσίας.   
    -  Καμία ανοχή στον περιορισμό των πολιτικών και συνδικαλιστικών ελευθεριών.
Ελεύθερη μετακίνηση των συνδικαλιστών για συνδικαλιστική δραστηριότητα.   
    -  Καμιά μείωση μισθών και καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων στο δημόσιο
τομέα.   
    -  Να μην περάσει ο εκβιασμός της εργοδοσίας για μαύρη εργασία σε καθεστώς
αναστολής.   
    -  Για όσο διάστημα διαρκούν τα περιοριστικά μέτρα και η απαγόρευση κυκλοφορίας να
υπάρχει απαλλαγή από τις χρεώσεις σε ρεύμα, επικοινωνία, νερό, φυσικό αέριο. Να μην
γίνουν διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεπικοινωνιών, νερού.   
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    -  Κατάργηση πλειστηριασμών κύριας κατοικίας και κατασχέσεων.   

  

Να σωθούν οι εργαζόμενοι και ο λαός, όχι τα κέρδη των αφεντικών! Να μπει τέλος
στα ματωμένα πλεονάσματα και τους περιορισμούς της ΕΕ, ανατροπή των
μνημονίων, διαγραφή του χρέους.

  

Το ΔΣ
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