
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ 

Ανοιχτή επιστολή διαμαρτυρίας προς τα μέλη του ΔΣ τα ΟΛΜΕ 

Συνάδελφοι, 

Η κυβέρνηση έδωσε στη δημοσιότητα το νομοσχέδιο – έκτρωμα που χτυπά βάναυσα τις πιο θεμελιώδεις κατακτήσεις 

των εργαζομένων, το οκτάωρο, τις συλλογικές συμβάσεις και τα συνδικάτα. Υπηρετώντας τα συμφέροντα του 

μεγάλου κεφαλαίου, της ΕΕ και της εργοδοσίας, θυσιάζει τον κόσμο της εργασίας και τα δικαιώματά του στο βωμό 

της λεγόμενης «ανάκαμψης». Η κυβερνητική πολιτική γυρίζει το χρόνο προς τα πίσω πάνω από έναν αιώνα, στην 

εποχή του βάρβαρου εργασιακού μεσαίωνα. Οι κυρίαρχες τάξεις και οι πλουτοκράτες θέλουν το λαό και τους 

εργαζόμενους να δουλεύουν αλυσοδεμένοι, από νύχτα σε νύχτα δίχως δικαιώματα, χωρίς ξεκούραση και τα 

συνδικάτα στο γύψο κάτω από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο. 

Μπροστά στην κρισιμότητα αυτής της κατάστασης το ΔΣ της ΟΛΜΕ βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο τέλμα. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε  ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ εδώ και έναν ολόκληρο μήνα με 

ευθύνη του προεδρείου ΔΑΚΕ – ΣΥΝΕΚ, την ίδια ώρα που η κυβερνητική πολιτική καλπάζει ενάντια στα 

εργατικά, συνδικαλιστικά και δημοκρατικά δικαιώματα. Ως Αγωνιστικές Παρεμβάσεις έχουμε ζητήσει επίμονα 

να συνεδριάσει άμεσα το ΔΣ για να συζητήσει το θέμα του εργασιακού νομοσχεδίου και να οργανώσει από τώρα 

την αγωνιστική απάντηση του κλάδου μας. Στο επίμονο αίτημά μας μέχρι στιγμής καμία παράταξη δεν έχει 

τοποθετηθεί. Αυτή η κατάσταση της αδράνειας εξυπηρετεί μόνο την κυβέρνηση, αφού στρώνει το δρόμο για να 

επιβληθεί η αντεργατική πολιτική της με όσο το δυνατό λιγότερες αντιδράσεις. 

Ενώ λοιπόν η κυβέρνηση άνοιξε επίσημα τα χαρτιά της και προωθεί το αντεργατικό ν/σ, εύλογα γεννιέται το 

ερώτημα το προεδρείο, καθώς και οι υπόλοιπες παρατάξεις (ΠΑΜΕ – ΠΕΚ) στο ΔΣ της ΟΛΜΕ τι ακριβώς 

περιμένουν; Να φτάσουν τα πράγματα στις παραμονές της ψήφισης του ν/σ για να μπει ο κλάδος μας σε τροχιά 

αγωνιστικών κινητοποιήσεων; Μπροστά στην επίθεση της κυβέρνησης απαιτείται η μέγιστη ενότητα των 

εργαζομένων στη δράση, ανυποχώρητος αγώνας με οργάνωση, διάρκεια και ένταση. Μια τέτοια κατεύθυνση πρέπει 

να υπηρετήσει η Ομοσπονδία. 

Ως Αγωνιστικές Παρεμβάσεις Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ καλούμε δημόσια το ΔΣ της ΟΛΜΕ να συνεδριάσει 

τώρα ζωντανά δίχως άλλη καθυστέρηση και χρονοτριβές. 

Καταθέτουμε δημόσια στον κλάδο, στην ΟΛΜΕ και στις τοπικές ΕΛΜΕ την αγωνιστική πρότασή μας και καλούμε 

όλες τις συνδικαλιστικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. 

✓ Να γίνει αμέσως συνεδρίαση του ΔΣ. Να μπει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Κεντρικό θέμα της 

συνεδρίασης να είναι το αντεργατικό ν/σ 

✓ Η ΟΛΜΕ να αποφασίσει και να πραγματοποιήσει συλλαλητήριο την Τρίτη 18 ή Τετάρτη 19 Μάη 

(ενδεικτικές ημερομηνίες) ενάντια στο αντεργατικό – αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο. Να πάρει 

ΤΩΡΑ πρωτοβουλία συνεννόησης με την ΔΟΕ για αγωνιστική συμπόρευση και κοινό βηματισμό 

✓ Να υπάρξει κοινό κάλεσμα ΟΛΜΕ – ΔΟΕ για το συλλαλητήριο της Τετάρτης 19 Μάη και από κοινού 

να απευθυνθούν στην ΑΔΕΔΥ για να πάρει πανδημοσιοϋπαλληλικά χαρακτηριστικά η κινητοποίηση 

✓ Η ΟΛΜΕ να αποφασίσει ΤΩΡΑ την πραγματοποίηση Γενικών Συνελεύσεων των ΕΛΜΕ ξεκινώντας 

από αύριο ως τα τέλη της επόμενης εβδομάδας! Να πραγματοποιηθεί το επόμενο Σ/Κ Γενική 

Συνέλευση των Προέδρων 

✓ Στις 28 Μάη να προχωρήσουμε ως ΟΛΜΕ σε 24ωρη απεργιακή πανελλαδική κινητοποίηση με 

διαδηλώσεις σε Αθήνα και όλη τη χώρα καλώντας και άλλους κλάδους και Ομοσπονδίες σε κοινό 

απεργιακό μέτωπο 

✓ Αμέσως μετά την απεργία να συζητήσουμε  και να οργανώνουμε τα επόμενα αγωνιστικά βήματα 

✓ Να επιδιώξουμε πραγματική συνεννόηση και αγωνιστική συμπόρευση με Ομοσπονδίες και Συνδικάτα 

Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα για να υπάρξει ενιαίος πανεργατικός ξεσηκωμός ενάντια στο 

κυβερνητικό έκτρωμα! 

Μπροστά στην αντεργατική επέλαση της κυβέρνησης δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. 

Καμία αναμονή – Καμία καθυστέρηση! Πανεκπαιδευτικός – Πανεργατικός Ξεσηκωμός! 

13 Μαΐου 2021 

Αγωνιστικές Παρεμβάσεις 

Συσπειρώσεις Κινήσεις ΔΕ 


