
  

 

 

Αμφισβητούν το δικαίωμα στην Απεργία 

Φέρνουν μαζικούς Ηλεκτρονικούς Πλειστηριασμούς 

 

 Με ένα ακόμα πολυνομοσχέδιο, το…. τελευταίο για πολλοστή φορά, η κυβέρνηση επιχειρεί να 

περάσει απ’ τη Βουλή και μάλιστα με διαδικασίες fast – track, ένα νέο πακέτο μέτρων. Με το νομοσχέδιο 

που κατατέθηκε, ικανοποιώντας διαχρονικές απαιτήσεις των πιο ακραίων νεοφιλελεύθερων πολιτικών και 

της εργοδοσίας, θέτει εμπόδια και περιορισμούς στο δικαίωμα της απεργίας. Προσπαθεί να στερήσει απ’ 

τους εργαζόμενους τη δυνατότητα αντίστασης σε όλα όσα δρομολογούνται, αλλά και τη δυνατότητα 

διεκδίκησης στο παρόν και το μέλλον, όλων όσων έχουν χαθεί τα χρόνια των μνημονίων.  

Δεν περιορίζονται όμως μόνο σε αυτό. Στοχοποιώντας τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι εμπνευστές 

της συγκεκριμένης διάταξης, ουσιαστικά στοχοποιούν την προοπτική και τη δυνατότητα αναζωογόνησης 

του συνδικαλιστικού κινήματος. Επιδιώκουν να στραγγαλίσουν κινήσεις και πρωτοβουλίες 

εργαζομένων που αναπτύσσονται από τα κάτω στους χώρους δουλειάς και διεκδικούν, μέσα απ τη 

λειτουργία των πρωτοβάθμιων σωματείων, να παραμερίσουν συμβιβασμένες ή και ελεγχόμενες ηγεσίες 

της συνδικαλιστικής ιεραρχίας και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους.    

Η κυβέρνηση φέρνει τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη προς το Δημόσιο, 

απέναντι στο οποίο δεν υπάρχει η παραμικρή προστασία ακόμα και της πρώτης κατοικίας. Ετοιμάζεται 

να παραχωρήσει τη δυνατότητα μαζικών πλειστηριασμών για χρέη που υπερβαίνουν τα 500 ευρώ στην 

ΑΑΔΕ, μια δομή η οποία λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, το Συμβούλιο Διοίκησης της 

οποίας ελέγχεται απ’ τους δανειστές, οι οποίοι πιέζουν για μαζικές κατασχέσεις. Όσο για τις δεσμεύσεις 

κυβερνητικών παραγόντων ότι η ΑΑΔΕ δεν θα προχωρήσει σε μαζικούς πλειστηριασμούς είναι αστείες, 

αφού με το νόμο που η ίδια κυβέρνηση ψήφισε, στερείται πλέον του δικαιώματος οποιασδήποτε 

παρέμβασης στη λειτουργία αυτού του μορφώματος.  

Αγαπητοί συνάδελφοι, η αποδοχή που τυγχάνει σε κοινοβουλευτικό επίπεδο το κατατεθέν 

πολυνομοσχέδιο και η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία, αλλά 

και οι απόψεις που χαρακτηρίζουν ημίμετρο την προωθούμενη διάταξη  (προτείνοντας περεταίρω 

αυστηροποίηση!!!) αποδεικνύει ότι έχουμε απέναντί μας ένα ευρύ μνημονιακό μέτωπο. Ένα μπλόκ 

δυνάμεων που αμφισβητεί το δικαίωμα στην απεργία, προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα των 

εργαζομένων να αντιδρούν σε νέα μέτρα ή να διεκδικούν και φυσικά φανερώνει ότι το αφήγημα για 

επικείμενη έξοδο απ’ τα μνημόνια είναι κενό περιεχομένου.  

Απέναντι στο δικό τους μέτωπο, οφείλουμε να αντιτάξουμε τη δική μας συσπείρωση. Να 

υπερασπιστούμε το δικαίωμα στην ΑΠΕΡΓΙΑ και να της δώσουμε το περιεχόμενου που της αρμόζει, μέσα απ’ 

τη μαζική συμμετοχή. 

Συμμετέχουμε στην στάση εργασίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ για την Δευτέρα 
15.1.2018, από τις 12:00 έως τη λήξη ωραρίου, καθώς και στη συγκέντρωση στην πλατεία 

Κλαυθμώνος ώρα 12:30μμ και την πορεία προς τη Βουλή 
Αθήνα, 11.1.2018 
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ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ 

ΕΝΗΜΕΡΩΘΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ! 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ 

 


