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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ                                       
       

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                        
Αθήνα, 14-6-2021

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα                                               
         Αρ.Πρωτ: 3896

  

 Τηλ- Fax: 2103313732

  

grammateia@popokp.gr

  

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

  

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΙΟΥΝΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ

  

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΩΡΑ ΠΙΣΩ ΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΤΕΡΑΤΟΥΡΓΗΜΑ!

  

Οι μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις την Πέμπτη 10 Ιούνη σε όλη τη χώρα, όχι μόνο
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έστειλαν μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δε θα δεχτούμε να γίνουμε σκλάβοι τον 21ο
πρώτο αιώνα, αλλά  δίνουν δύναμη για κλιμάκωση
με νέα Απεργία στις 16 Ιούνη, μέρα ψήφισης του νομοσχεδίου. 

  

Όσα επιχειρήματα και αν προωθούν η κυβέρνηση και η εργοδοσία, για να καλλωπίσουν ένα
βάρβαρο αντεργατικό νομοσχέδιο, όσο κι αν προσπαθούν να παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο
δεν μπορούν να ξεγελάσουν τους εργαζόμενους. 

  

Τα μέτρα που προωθούνται δεν συνιστούν πρόοδο. Το νομοσχέδιο έκτρωμα τσακίζει
τη ζωή μας, καταργεί το 8ωρο που με αγώνες και αίμα κατακτήθηκε, φέρνει απλήρωτες
υπερωρίες, 10ωρη και 12ωρη δουλειά, καταργεί την Κυριακή Αργία, βάζει νέα εμπόδια στη
συνδικαλιστική δράση, χτυπάει την απεργία! 

  

Συνάδελφοι, κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και απαιτούμε το νομοσχέδιο της κυβέρνησης να
πεταχτεί στα σκουπίδια. Καμία αυταπάτη δεν πρέπει να τρέφουμε ότι το νομοσχέδιο δεν
αφορά το Δημόσιο τομέα όταν:

  

– ήδη στα νοσοκομεία με το νόμο 4498/2017 που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ισχύει η
12ώρη εργασία.                                                                                   

  

 – Στην Υπηρεσία Ασύλου εφαρμόζονται βάρδιες και Κυριακές και με το νέο νομοσχέδιο
αυτά δεν θα θεωρούνται υπερωρίες.                                        

  

 – Ήδη επεκτείνεται η 24ωρη λειτουργία και το ωράριο λειτουργίας των δημόσιων
υπηρεσιών όπως έχει γίνει στα ΚΕΠ. Χαρακτηριστική μάλιστα είναι η εξαγγελία της
Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ ότι η λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου θα είναι πλέον σε 24ωρη
βάση.

  

Δεύτερη σκέψη δεν υπάρχει. Θα ανατρέψουμε την ζοφερή κατάσταση που
διαμορφώνεται με  ανυποχώρητο αγώνα.
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Δεν υποχωρούμε και 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.

  

Προκηρύσσουμε Απεργία στις 16 του Ιούνη και 

  

δίνουμε δυναμικό παρών σε όλες τις συγκεντρώσεις

  

ΑΘΗΝΑ 

  

ü   10.30 π.μ. στο Σύνταγμα 

  

ü   11.00 π.μ. συγκέντρωση στα ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ και πορεία στο Σύνταγμα

  

ü   Απογευματινό συλλαλητήριο ώρα 5:00 μ.μ. στη Πλατεία Συντάγματος
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Για το ΔΣ

        

Ο Πρόεδρος 

   

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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