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Πποκήπςξη Πανηεσνικήρ 24ωπηρ Απεπγίαρ ηην Πέμπηη 10 Ιοςνίος 

 

Σν Γ. ηεο ΟΔΣΔΔ απνθάζηζε νκόθσλα ηελ Πξνθήξπμε 24σξεο Παληερληθήο Απεξγίαο ηελ 

εξρόκελε Πέκπηε 10 Ινπλίνπ θαη ζπκκεηνρή ζε θάζε άιιε δξάζε, ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ 

θαη ηεο δηαθήξπμεο ηεο ΓΔΔ, αληηδξώληαο ζην μαύπο νομοζσέδιο πνπ θέξλεη ε Κπβέξλεζε γηα 

ηα εξγαζηαθά. 

Ύζηεξα από δέθα ρξόληα θνηλσληθήο πίεζεο θαη αθαίξεζεο ζεκαληηθώλ εξγαζηαθώλ δηθαησκάησλ 

ζα πεξηκέλακε δηόξζσζε ηνπ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ κε επαλαθνξά ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ 

Δξγαζίαο θαη ελίζρπζε ηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο θαη όρη πιήξε ηζνπέδσζε ηεο αμηνπξέπεηαο ησλ 

εξγαδόκελσλ. 

Αληίζεηα από όηη νξίδεη ε έλλνηα ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ε θπβέξλεζε ζέιεη λα κνηξάζεη ηα 

ιεθηά ηνπ Σακείνπ Αλάθακςεο κεγαιώλνληαο ηελ πίηα γηα ηα κεγάια νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα 

θαη πηέδνληαο πεξηζζόηεξν νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ηνλ θόζκν ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ ιαό. 

Ήδε ε είζνδνο ησλ κεγάισλ νηθνλνκηθώλ θνινζζώλ ζηα λέα κεγάια projects, ζπλδπάδεηαη κε 

κηζζνύο πείλαο ζε εξγαδόκελνπο θαη "ζηειέρε". 

Πιήηηεηαη όκσο θαη ν ππξήλαο ηεο Γεκνθξαηηθήο Λεηηνπξγίαο ηεο πιινγηθήο Έθθξαζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ηόζν ζην επίπεδν αλάδεημεο ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο, όζν θαη ζηε δπλαηόηεηα ησλ 

πλδηθάησλ λα εθπξνζσπνύλ θαη λα ππεξαζπίδνληαη ηνπο εξγαδόκελνπο. Δίκαζηε ππέξ ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο εθ’ όζνλ θαηνρπξσζεί κία αδηάβιεηε δηαδηθαζία θαη ζε επίπεδν 

βνπιεπηηθώλ εθινγώλ. Η εηθόλα πνπ έρνπκε είλαη όηη κε ηελ αλνρή ηεο Κπβέξλεζεο ζα 

"ςεθίδνπλ" νη δηεπζύλζεηο πξνζσπηθνύ ησλ εηαηξηώλ, ηνπο "εθπξνζώπνπο" καο. Δπηπιένλ ην 

2021 ζε Δπξσπατθή ρώξα θαηαξγείηαη νπζηαζηηθά, ζε έλα παηρλίδη θνηλσληθνύ απηνκαηηζκνύ, ην 

δηθαίσκα ζηελ απεξγία. 

πλνπηηθά ην καύξν απηό λνκνζρέδην αληί λα εμνξζνινγίδεη δεθαεηείο κλεκνληαθέο ζηξεβιώζεηο,  

 καο επηζηξέθεη πίζσ ζηνλ Μεζαίσλα,  

 κε πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζε ηνπ νθηαώξνπ  

 δπλαηόηεηα απόιπζεο αθόκα θαη ύζηεξα από δηθαζηηθή απόθαζε ππέξ ηνπ εξγαδόκελνπ,  

 πιήξε απνδπλάκσζε ηεο ζπιινγηθήο παξνπζίαο,  

 νπζηαζηηθή θαηάξγεζε θαη πνηληθνπνίεζε ηεο απεξγίαο,  

 ζε κία πεξίνδν έμαξζεο ησλ εξγαηηθώλ δπζηπρεκάησλ, ηδηαίηεξα ζην ηερληθό θιάδν,   

     μεθνξηώλεηαη ην ώκα Δπηζεσξεηώλ Δξγαζίαο από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο,  

 αλνίγεη ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ όπσο ηα ιαηνκεία, ηα νξπρεία θαη ηα ηδησηηθά ζρνιεία θ.α. ηηο   

     Κπξηαθέο  

 δίλεη ηελ δπλαηόηεηα ζηνπο εξγνδόηεο λα παξεκβαίλνπλ ζηηο εθινγέο ησλ πλδηθάησλ. 

 Απνδπλακώλεη αθόκα πεξηζζόηεξν ππέξ ησλ εξγνδνηηθώλ ζπκθεξόλησλ ηνλ Οξγαληζκό 

κεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο 



Γελ κπνξεί λα δηαθεξύζζεηαη από ηελ Κπβέξλεζε ε Δπξσπατθή πνξεία ηεο ρώξαο θαη λα 

επηρεηξείηαη ε ςήθηζε λόκσλ έμσ από ην Πιαίζην ηνπ Κνηλσληθνύ Ππιώλα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο. Νόκσλ πνπ καο θαζηζηνύλ ηξηηνθνζκηθή ρώξα ζηα εξγαζηαθά δεηήκαηα. 

Αγαπεηέο ζπλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη ζαο θαινύκε καηώλνληαο γηα άιιε κία κέξα 

νηθνλνκηθά θαη παξά ηελ εξγνδνηηθή πίεζε πνπ ζα ππάξμεη λα ζθεθηνύκε όινη όηη είλαη κία κάρε 

πνπ πξέπεη λα δώζνπκε γηα ην κέιινλ ην δηθό καο θαη ησλ παηδηώλ καο! 

Να απεξγήζνπκε ηελ εξρόκελε Πέκπηε 10/06 θαη λα ζπκκεηέρνπκε ζηηο Κεληξηθέο 

Κηλεηνπνηήζεηο ζε Αζήλα, Θεζζαινλίθε, Ηξάθιεην θαη ζηηο θαηά ηόπνπο δξάζεηο ησλ Δξγαηηθώλ 

Κέληξσλ. 

Λέμε ναι ζηην Βιώζιμη Ανάπηςξη 

με Αξιοππέπεια και Γημοκπαηία ζηοςρ Χώποςρ Δπγαζίαρ 

 

Γηα ην Γ ηεο ΟΔΣΔΔ 

   

Ο Πξόεδξνο  Ο Γεληθόο Γξακκαηέαο 
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