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ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 28 ΝΟΕΜΒΡΗ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΜΠΡΟΣΤΑ ΟΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
 

 Εδώ και τώρα αυξήσεις στους μισθούς τα δικαιώματα τις κοινωνικές παροχές 

 Κατάργηση του νόμου Βρούτση – Αχτσιόγλου. Επαναφορά της υποχρεωτικότητας 
των Συλλογικών Συμβάσεων 

 Υπογραφή κλαδικής σύμβασης 

 

Το ΣΕΤΗΠ μαζί με εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις πήραμε απόφαση για απεργία στις 28 
του Νοέμβρη, μέσα από συλλογικές διαδικασίες, προκειμένου να διαμορφώσουμε ένα ισχυρό απεργιακό 
μέτωπο ενάντια στην πολίτικη της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Καλούμε τους εργαζόμενους και τα 
σωματεία του κλάδου να κάνουν την προετοιμασία και την επιτυχία της απεργίας δική τους υπόθεση. 

ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΖΟΥΜΙΣΜΑ  
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

 ΒΑΖΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ  

Απέναντί μας στην πάλη για τα δικαιώματά μας οι εργαζόμενοι, έχουμε τις πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ, 
ΑΔΕΔΥ. Σε συνεργασία οι παρατάξεις του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ και 
ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ – ΛΑΕ) έκαναν ότι περνάει από το χέρι τους για να μην δοθεί ενιαία απεργιακή απάντηση 
των εργαζομένων στην επίθεση της εργοδοσίας και τα παραμύθια της κυβέρνησης. Από την μία 
κηρύσσουν το τέλος των απεργιών και από την άλλη έπαιζαν με τις ημερομηνίες για να υπονομεύσουν την 
προσπάθεια δεκάδων εργατικών κέντρων, ομοσπονδιών και εκατοντάδων σωματείων που, 
ανταποκρινόμενα στο κάλεσμα του ΠΑΜΕ προχώρησαν σε αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίηση. 
Πρωτοβουλία που ήρθε να ενώσει τον αγώνα χιλιάδων εργαζόμενων σε διάφορους κλάδους που δίνουν 
ήδη τη μάχη για Συλλογικές Συμβάσεις, ενάντια στην επίθεση της εργοδοσίας.  

Το ΣΕΤΗΠ είναι από τα πρώτα σωματεία που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αυτό. Στη Γενική μας 
Συνέλευση με την συμμετοχή εκατοντάδων εργαζόμενων, καταλήξαμε στο τελικό σχέδιο για την Κλαδική 
Σύμβαση Εργασίας, που διαμορφώθηκε για πρώτη φορά στον κλάδο μας. Το σχέδιο αυτό δίνει συνολική 
απάντηση στην εργοδοσία η οποία αξιοποιεί όλο το νομικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων και 
χρησιμοποιεί τις ίδιες αντεργατικές τακτικές σε όλους τους χώρους δουλειάς προκειμένου να αυξήσει την 
κερδοφορία τους.  

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΧΑΡΑΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΔΡΟΜΟ 

Μπροστά στις ψεύτικες υποσχέσεις οι εργαζόμενοι επιλέγουμε να δώσουμε  μάχη. 

Οι υποσχέσεις που δίνει η κυβέρνηση για αύξηση του κατώτατου μισθού, την επαναφορά των 
κλαδικών συμβάσεων είναι κάλπικες αφού ενεργοποιεί τον νόμο Βρούτση (της ΝΔ), ένας νόμος που 
καταργεί την συλλογική διαπραγμάτευση και ο κατώτατος μισθός καθορίζεται με υπουργική απόφαση. 
Ταυτόχρονα οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η ενοικιαζόμενη εργασία επεκτείνεται και στον κλάδο μας ενώ 
ένα μικρό ποσοστό εργαζομένων καλύπτεται από τις συμβάσεις που υπάρχουν στον κλάδο. Μας δίνουν 
ψίχουλα για να μας κλείσουν το στόμα, μπροστά και στην νέα εκλογική περίοδο που έρχεται. Από κοντά 
και όλα τα υπόλοιπα αστικά κόμματα, που η μόνη διαφωνία που έχουν είναι πως θα χτυπήσουν τα 
εργατικά – λαϊκά δικαιώματα, πως θα εξυπηρετήσουν τις επιδιώξεις του κεφαλαίου ώστε να 
εξασφαλίζονται τα κέρδη του. 



 
 
 
Είναι χαρακτηριστικό ότι παρ’ όλες τις εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν έχει καταργηθεί ούτε ένας 

από τους 700 μνημονιακούς νόμους. Αντίθετα εφαρμόζονται μέχρι κεραίας, όπως επιθυμεί και ο ΣΕΒ 
(Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων) και δηλώνει από κάθε βήμα. Βαθαίνει το χτύπημα των εργατικών 
δικαιωμάτων και στο κλάδο μας. Τα μονοπώλια επιτίθενται στον εργάσιμο χρόνο με στόχο την αύξηση 
του. Πρόσφατα παραδείγματα οι εξελίξεις στον όμιλο Vodafone (360 Connect και Cyta) και την 
Unisystems. Στην  Wind συγχωνεύουν τμήματα για να εντατικοποιήσουν την εργασία  και προχωρούν σε 
απολύσεις. Στον ΟΤΕ θέλουν 7ημερη εργασία για να πιάσουν τους στόχους της επιχείρησης. Στον όμιλο 
Nova οι εργαζόμενοι ζουν σε καθεστώς ανασφάλειας. 

Ταυτόχρονα τα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς 
είναι σχεδόν ανύπαρκτα. Η κατάσταση στην υγεία και την παιδεία χειροτερεύουν. Δεκάδες από τα παιδιά 
μας δεν έγιναν αποδεκτά φέτος στους παιδικούς σταθμούς, τα χαράτσια και  οι φόροι αυξάνονται. Όλο 
και πιο συχνά  γινόμαστε μάρτυρες μεγάλων καταστροφών όπως οι καταστροφικές πυρκαγιές στο Μάτι, 
οι πλημμύρες στη Μάνδρα λόγω της έλλειψης αναγκαίων μέτρων που θα μας προστατεύσουν.  

Αυτή είναι η ανάπτυξή τους, που αυξάνει την τεράστια κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλίων. 
Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι αντιθέσεις και οι ανταγωνισμοί που έχουν μεταξύ τους διεθνώς τα 
μονοπώλια και μας φέρνουν μπροστά σε νέες επικίνδυνες εξελίξεις , μπροστά  σε νέες ευθύνες. Αν δε 
μπορέσουν να διασφαλίσουν τα οικονομικά νούμερα που θέλουν, δε θα διστάσουν να μας τραβήξουν σε 
εμπόλεμες καταστάσεις και επεμβάσεις. Η κυβέρνηση συμμετέχει ενεργά σε όλο αυτό το κουβάρι του 
ανταγωνισμού και διεκδικεί για το ελληνικό κεφάλαιο μια καλύτερη θέση. Δένει την χώρα μας όλο και πιο 
έντονα στο άρμα του ΝΑΤΟ, δίνει γη και ύδωρ, γίνεται διαμεσολαβητής ώστε να ενταχθούν νέες χώρες 
στην δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ.  

ΔΙΝΟΥΜΕ την ΔΙΚΗ μας ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ στην ΑΠΕΡΓΙΑ στις 28/11 

Όλοι στη συγκέντρωση με το  ΠΑΜΕ στις 10.30π.μ. στην Ομόνοια 

Απεργούμε βάζοντας μπροστά το διεκδικητικό μας πλαίσιο 

 Κατάργηση του νόμου Αχτσιόγλου - Βρούτση που καταργεί τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.  
 υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Κανένας εργαζόμενος στον κλάδο κάτω από τα 

850 ευρώ. 
 Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας εργαζόμενους κάτω από τα 751 ευρώ. Οι ΣΣΕ να 

ισχύουν για όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση. Να σταματήσει η σύνδεση 
μισθού και παραγωγικότητας εργασίας μέσω των αξιολογήσεων, των μπόνους κτλ. 

 Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους. 
 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων 

 Δημόσια καθολική υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Κατώτερη σύνταξη 600 ευρώ, στο 80% του 
κατώτερου μισθού. 

 Συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας που να ανταποκρίνονται στην φύση και το αντικείμενο της 
εργασίας μας. Να μην επιτρέψουμε να συμβεί κανένα άλλο εργατικό ατύχημα.  

 Καμία συνδικαλιστική δίωξη – να παρθούν τώρα πίσω όλες οι απολύσεις. Καμία αλλαγή και 
παρέμβαση στις εργασιακές – συνδικαλιστικές ελευθερίες. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. Όχι στη νέα μείωση του αφορολόγητου 
ορίου. Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. 
Απαιτούμε υποδομές εδώ και τώρα, αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης για 
να μην πνιγόμαστε με την πρώτη βροχή, να μην καιγόμαστε το καλοκαίρι. 

 Καμιά συμμετοχή στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους εκτός 
συνόρων. Καμία εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας – Καμία κατάσχεση για χρέη των εργαζομένων.  
 Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας. 

 

http://www.setip.gr - contact@setip.gr 
τηλ: 2108227887 
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