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Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ και των Εργατικών Κέντρων
στις 26 Νοέμβρη 2020

Συναδέλφισσες / οι,

Συμμετέχουμε στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη 26
Νοεμβρίου 2020 με τις παρακάτω διεκδικήσεις:


Ουσιαστικά μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς
και στα σχολεία.



Επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας και Πρόνοιας, με ένταξη στον κρατικό
σχεδιασμό και όχι αγορά υπηρεσιών.



Μαζικές

προσλήψεις

υγειονομικών,

γιατρών,

νοσηλευτών,

εκπαιδευτικών,

καθαριστριών. Μονιμοποίηση συμβασιούχων.


Αποσυμφόρηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς με προσλήψεις προσωπικού,
επίταξη χιλιάδων ιδιωτικών λεωφορείων που βρίσκονται σε απραξία.



Αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού.



Εδώ και τώρα να αποσυρθεί το χουντικής έμπνευσης νομοσχέδιο που μετατρέπει σε
ιδιώνυμο τη συλλογική, συνδικαλιστική δράση και ουσιαστικά απαγορεύει την
απεργία. Δεν πρόκειται να το εφαρμόσουμε! Θα το καταργήσουμε στην πράξη!



ΑΠΟΧΗ από κάθε ηλεκτρονική ψευδοψηφοφορία σε όλο το Δημόσιο για τα
Υπηρεσιακά Συμβούλια. Δεν καταθέτουμε ψηφοδέλτια, αποσύρουμε αυτά που ήδη
κατατέθηκαν. Να δοθεί τώρα παράταση στη θητεία των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.

Ταυτόχρονα συμμετέχουμε μαζικά στην Απεργία - Αποχή από ΜηΜΕΔ και Τεχνικές
Επιτροπές που έχουμε προκηρύξει μαζί με τις συνυπογράφουσες Ομοσπονδίες από
τις 23 Νοέμβρη. Παλεύουμε για το σταμάτημα των πολιτικών των ιδιωτικοποιήσεων
και από κοινού διεκδικούμε:



Προσλήψεις όλων των κλάδων και ειδικοτήτων του εμπλεκόμενου προσωπικού με
μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίες σε όλες τις Υπηρεσίες του Δημοσίου



Ενίσχυση των Δημόσιων Τεχνικών και όλων των Ελεγκτικών Υπηρεσιών και όχι την
ιδιωτικοποίηση τους και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες



Θεσμική και οικονομική αναβάθμιση του συνόλου του προσωπικού



Κατάργηση των σχετικών νόμων που επιτρέπουν τις ιδιωτικοποιήσεις Δημόσιων
Υπηρεσιών.

Τώρα είναι η ώρα της συμμετοχής και του αγώνα. Δε σκοπεύουμε να μετατραπούμε σε
απλούς

παρατηρητές

αναθέσεων

των

πάντων

σε

ιδιώτες,

ανήμποροι

να

υπερασπιστούμε την ποιότητα των υποδομών για το καλό της κοινωνίας, περιμένοντας
και επισήμως την απόσυρσή μας από κάθε παραγωγική διαδικασία σχετική με το αντικείμενο των
σπουδών και των γνώσεων μας.
Η επιτυχία μας κρίνεται από τη συμμετοχή μας.

ΤΟ Δ.Σ.

