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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
       

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                        
Αθήνα, 8-6-2021

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα                                               
         Αρ.Πρωτ: 3892

  

 Τηλ- Fax: 2103313732

  

grammateia@popokp.gr

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

  

24 ωρη ΑΠΕΡΓΙΑ 10 ΙΟΥΝΗ 2021

  

ΣΚΛΑΒΟΙ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ

  

Μετά τα αντεργατικά μέτρα της περιόδου των μνημονίων, που ψήφισαν και διατήρησαν
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όλες οι κυβερνήσεις, η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζεται να νομοθετήσει ένα αντεργατικό
τερατούργημα που φέρνει τις «ανατροπές του αιώνα» στα εργασιακά δικαιώματα και τη
συνδικαλιστική δράση. Το τερατούργημα αυτό εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο του
κεφαλαίου για πιο φθηνή κι ευέλικτη εργατική δύναμη. Διαμορφώνει το ακόμα χειρότερο
επόμενο στάδιο, της δουλειάς χωρίς κανένα δικαίωμα, ούτε στην ανάπαυση, ούτε στην
ψυχαγωγία και την ξεκούραση, πολύ περισσότερο στην οργανωμένη διεκδίκηση.

  

Καταργεί το οχτάωρο που κατακτήθηκε με αιματηρούς αγώνες από την εργατική τάξη,
παρουσιάζοντάς το ως πρόοδο, καταργεί την Κυριακάτικη αργία, καταργεί το δικαίωμα της
απεργίας και της συνδικαλιστικής δράσης, και επιβάλλει δουλειά από ήλιο σε ήλιο,
μικρότερη πληρωμή και εξαφάνιση του ποιοτικού ελεύθερου χρόνου.

  

Συνάδελφοι,                                                                                                     

  

Κανένας εργαζόμενος δεν έχει σήμερα την πολυτέλεια να πιστεύει ότι δεν τον αφορά η
γενικευμένη επίθεση που δέχεται η εργατική τάξη. Η ιστορία έχει δείξει ότι οι ανατροπές
στον Ιδιωτικό Τομέα οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε ανατροπές στον Δημόσιο Τομέα.

  

Η εκτεταμένη εφαρμογή της τηλεργασίας, που ήρθε τάχα ως προστασία για την πανδημία
και τελικά έμεινε, τώρα συνοδεύεται από την κυβερνητική προπαγάνδα που προβάλλει τα
δήθεν οφέλη της για τον εργαζόμενο, την υποτιθέμενη «συμφιλίωση της επαγγελματικής με
την οικογενειακή ζωή», όταν την ίδια στιγμή καταργεί κάθε διάκριση ανάμεσα στον
εργάσιμο και μη εργάσιμο χρόνο. 

  

Απέναντι στον πόλεμο, που κήρυξε η κυβέρνηση, στους εργαζόμενους, δεν υπάρχει δεύτερη
σκέψη, θα ανατρέψουμε την ζοφερή κατάσταση που διαμορφώνεται με ανυποχώρητο
αγώνα.

  

«Τίποτα δεν γίνεται αν μένεις θεατής - όλα ανατρέπονται αν ξεσηκωθείς!»

  

Όλοι στη μάχη για να ανατραπεί το αντεργατικό τερατούργημα.
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Διεκδικούμε 

  

-κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων

  

 -σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο

  

- Αυξήσεις στους μισθούς. Επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

  

- Κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης δράσης των συνδικάτων και των
συνδικαλιστών, κόντρα στην κλιμάκωση της καταστολής και του αυταρχισμού. Το κράτος
και η εργοδοσία δεν έχουν δουλειά να παρεμβαίνουν στα συνδικάτα.

  

Όλοι και όλες στην Απεργία στις 10 του Ιούνη

  

Συμμετέχουμε στις συγκεντρώσεις των συνδικάτων στην Αθήνα 

  

και σε όλη την χώρα.

  

ΣΥΓΚΈΝΡΩΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 

  

στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ ώρα 10.00 πμ

  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΠΟΠΟΚΠ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Σταδίου 29 – ώρα 10.00 πμ

  

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΔΕΔΥ – Πλ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ ώρα 11.00 πμ

  

  

  

Για το ΔΣ

        

Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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