
 

Ανακοίνωση – ενημέρωση για την διεξαγωγή Διοικητικού Συμβουλίου με τηλεδιάσκεψη την Τρίτη 24 

Νοέμβρη 2020. Κάλεσμα για την απεργία 26 Νοέμβρη. 

Συνάδελφοι-σσες 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 24 Νοέμβρη έκτακτο ΔΣ του Συνδικάτου μας μέσω τηλεδιάσκεψης και 

με θέμα «συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που προκήρυξε το Εργατικό Κέντρο της Αθήνας» για τον νέο 

εργατοκτόνο νόμο , που εν μέσω επιδημίας, θέλει να φέρει προς ψήφιση η κυβέρνηση της Νέας 

Δημοκρατίας. 

Σημειωτέον ότι τα πρακτικά έχουν καταγραφεί με εικόνα και το ηθικό θα είναι από πλευράς προεδρείου , 

να ανέβουν αυτούσια και χωρίς λογοκρισία στην σελίδα του Συνδικάτου. 

Από την αρχή της τοποθέτησης του, το προεδρείο των ΔΑΚΕ και της ουράς της ,της ΠΑΣΚΕ δια στόματος 

του προέδρου τους -επικεφαλής της ΔΑΚΕ- Κώστα Σιορίκη , για μια ακόμα φορά έκαναν εμφανή την 

πρόθεσή τους –όπως βέβαια και όλα τα τελευταία χρόνια- να βάλουν δηλαδή για μια ακόμα φορά 

πλάτη στην οικογένεια Μητσοτάκη και στην Νέα Δημοκρατία , για την κατάργηση και των τελευταίων 

μας εργασιακών δικαιωμάτων. Πρότειναν να μην συμμετάσχουμε στην απεργία  προβάλλοντας τα εξής 

επιχειρήματα :  

Το ένα ήταν ότι τους έπιασε ο πόνος για την δημόσια υγεία και την επιδημία , το δεύτερο ήταν ότι 

δεν ξέρουν(!!!) το περιεχόμενο του νομοσχεδίου ούτε πότε θα ψηφιστεί . Δεσμεύτηκαν βέβαια – 

ως συνήθως δηλαδή γιατί ξέρουμε όλοι πόση αξία έχουν οι δεσμεύσεις τους-  πως άμα πάει για 

ψήφιση το νομοσχέδιο και έχει τελειώσει το lockdown (!!!) τότε θα κάνουμε κινητοποιήσεις. 

Από κοντά στην ΔΑΚΕ  εκτός από την παλιά ορτινάντσα τους την ΠΑΣΚΕ στάθηκε και η καινούρια η 

Ενότητα με την εξής «καταπληκτική» τοποθέτηση: « Δεν μπορούν να ψηφίζουν υποθετικά(;;;) και 

συμφωνούν με την πρόταση του προεδρείου». 

Η παράταξη του ΜΕΤΑ πρότεινε 24ωρη απεργία και συμμετοχή στην συμβολική απεργιακή κινητοποίηση 

του ΕΚΑ. Η παράταξη της ΔΑΣ κάνοντας την κριτική της στο προεδρείο και έχοντας κάνει γνωστή την θέση 

της για 24ωρη απεργία , εν μέσω δικαιολογημένης αγανάκτησης για το χοντρό δούλεμα από το παρεάκι 

της Μητσοτακοοικογένειας  ΔΑΚΕ ΠΑΣΚΕ και Ενότητα,  δεν παρακολούθησε μέχρι το τέλος την παράστασή 

τους.  

Εδώ να σας επισημάνουμε πως αφήσαμε για το τέλος την τοποθέτηση της ΕΑΣ , γιατί θέλουμε να κάνουμε 

και τις ανάλογες διευκρινήσεις. Η σειρά των τοποθετήσεων είχε ως εξής  : Πρώτα μίλησε ο πρόεδρος του 

Συνδικάτου εκφράζοντας την θέση του προεδρείου. Δεύτερη τοποθέτηση ήταν η παράταξη του ΜΕΤΑ , 

τρίτη της ΕΑΣ  , τέταρτη της ΔΑΣ και Πέμπτη της Ενότητας. Εδώ βέβαια να σας γνωστοποιήσουμε ότι 

ανάλογα πως βολεύει το προεδρείο η ΠΑΣΚΕ κάνει τοποθετήσεις στο τέλος συνήθως για να μαζέψει τα 

απόνερα. Το ίδιο έκανε και σήμερα σε μια προσπάθεια να πει πως ναι μεν συμφωνεί με την ΔΑΚΕ να μην 

κάνουμε τίποτα αλλά κατά τα άλλα το νομοσχέδιο είναι κατάπτυστο .  



Ακριβώς δηλαδή τα ίδια που έλεγε και για τα ΚΤΕΛ και ξυπνήσαμε με το 20% του δημόσιου 

συγκοινωνιακού έργου στα ιδιωτικά ΚΤΕΛ με κύρια μάλιστα δράση του προεδρίου την απεργοσπασία. 

Η τοποθέτηση της ΕΑΣ είχε ως εξής: 

 Εκφράσαμε πρώτα απ όλα το γεγονός ότι δεν μας έκανε καμιά εντύπωση η στάση του προεδρείου 

γιατί είναι η ίδια ακριβώς τακτική που ακολουθούν τα τελευταία δέκα χρόνια σε κάθε εις βάρος 

μας νομοσχέδιο. Δεν κάνουν τίποτα νωρίτερα και μόλις πάει για ψήφιση η θα κάνουν μια 

κινητοποίηση-μνημόσυνο η ακόμα και τίποτα. 

 Αναλάβαμε την υποχρέωση , αφού δεν ξέρουν τι περιέχει το νομοσχέδιο , να τους ενημερώσουμε 

όπως και πράξαμε. 

Όπως γνωρίζετε ήδη σαν ΕΑΣ από τις 2 του Νοέμβρη έχουμε βγάλει ανακοίνωση για το τι περιέχει ο 

νόμος. Οι μόνοι που πιάστηκαν αδιάβαστοι σαν τον Χρυσοχοίδη είναι η ΔΑΚΕ η ΠΑΣΚΕ και η Ενότητα.  

Κατά την τοποθέτησή μας για το περιεχόμενο του νόμου αλλά και στην κριτική μας στην κυβέρνηση της 

Νέας Δημοκρατίας τόσο για τις ευθύνες της για το θανατικό στην χώρα λόγω της επιδημίας όσο και για 

την καταστολή και την τρομοκρατία στην επέτειο της 17 Νοέμβρη , ο πρόεδρος μας διέκοψε λέγοντας πως 

θα υπάρξει δεύτερος κύκλος συζήτησης. Στην συνέχεια καταθέσαμε την πρόταση μας και μάλιστα αρκετές 

φορές γιατί ο Γραμματέας του Συνδικάτου , ως συνήθως , έκανε ότι δεν καταλάβαινε τι λέγαμε .  Η 

πρότασή μας ήταν η εξής:  

Συμμετοχή στην 24ωρη απεργία του ΕΚΑ και στην απεργιακή συγκέντρωση διευκρινίζοντας πως 

συμμετοχή είναι 24ωρη απεργία και το συμβολικό το αποφασίζει κάθε σχήμα και παράταξη.  Επίσης 

θέλουμε να σας ενημερώσουμε πως κατά την διάρκεια του ΔΣ ο επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ ακολούθησε την 

γνωστή του τακτική της λάσπης , των ψεμάτων και της συκοφάντησης της ΕΑΣ  και φυσικά τίποτα δεν 

έμεινε αναπάντητο. Και γι αυτό τον λόγο και επειδή είμαστε πλήρως πεπεισμένοι πως θα ξαμολήσουν τα 

γνωστά παπαγαλάκια  για να συνεχίσουν το έργο που τους ανέθεσε η κυβέρνηση , τους προκαλούμε 

όπως γράψαμε και στην αρχή να ανεβάσουν στη σελίδα του Συνδικάτου τα πρακτικά του ΔΣ αυτούσια. 

Φυσικά και δεν θα τολμήσουν να το κάνουν γιατί θέλουν όλους τους εργαζόμενους ανημέρωτους για να 

μπορούν να λασπολογούν , να συκοφαντούν για να ξεπουλάνε τα εργασιακά μας δικαιώματα. 

 Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην 24ωρη απεργία στις 26 του Νοέμβρη , σας 

ενημερώνουμε ότι είμαστε όλοι καλυμμένοι απ την απόφαση του ΕΚΑ . Γνωρίζουμε την οικονομική 

δυσχέρεια όλων μας , αλλά αν αναλογιστούμε πως υπεύθυνοι για αυτή είναι η ΔΑΚΕ η ΠΑΣΚΕ και όλες 

οι αστικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών , τότε με την μαζική συμμετοχή μας η απεργία δεν θα 

είναι «άλλο ένα χαμένο πενηντάρικο» αλλά μια ξεκάθαρη απάντηση προς την κυβέρνηση και τα 

τσιράκια της πως δεν θα περάσουν τα σχέδια τους . 

Να απαντήσουμε δυναμικά στους υποστηρικτές του Αδωνι Γεωργιάδη (την ΔΑΚΕ την ΠΑΣΚΕ και την 

Ενότητα)  που είπε ότι «κυβερνάει ο ιός» πως εμείς οι εργαζόμενοι λέμε πως μόνο ο λαός σώζει τον 

λαό! 

Να σηκώσουμε το γάντι απέναντι στην άθλια πολιτική της. 

Δεν είναι ώρα ούτε συναίνεσης ούτε νομιμοφροσύνης! Είναι η ώρα για κλιμάκωση των αγώνων!  

Για να βρει διέξοδο η λαϊκή οργή και να ανασάνει η κοινωνία. 

 



 

  


