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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Ο εκφοβισμός και η τρομοκρατία έπεσαν στο κενό! Συνεχίζουμε με τη 

συσσωρευμένη εμπειρία μας. Οι αγώνες για τις διεκδικήσεις μας δεν μπαίνουν στο γύψο! 

 

Α.Π. 425, Αθήνα, 29 Νοέμβρη 2020 

Χαιρετίζουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους στον όμιλο ΔΕΠΑ που αγκάλιασαν την 

απόφαση για την απεργία στις 26/11. Και κάτω από τη μάσκα έχουμε φωνή και την ενώσαμε με 

χιλιάδες απεργούς!  

Η απεργία ήταν μία μάχη για την υπεράσπιση της ίδιας της ζωής των εργαζομένων και του 

λαού, σε συνθήκες με πολλαπλές συνέπειες από τη μετατροπή του δημόσιου συστήματος 

Υγείας σε σύστημα της μιας νόσου. Τα αιτήματα αφορούσαν την άμεση ενίσχυση των δημόσιων 

νοσοκομείων και την επίταξη του ιδιωτικού τομέα Υγείας. Την ανάγκη οι εργαζόμενοι να μην 

μετακινούνται στοιβαγμένοι σε ΜΜΜ - «υγειονομικές βόμβες». Την απαίτηση για υγεία και 

ασφάλεια των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Τις ειδικές διεκδικήσεις στο χώρο μας  για 

ένταξη των εργολαβικών εργαζομένων με πλήρη και ισότιμα δικαιώματα, οργανόγραμμα, 

περιγραφές θέσεων, αυξήσεις, εφαρμογή παντού της ΣΣΕ της ΔΕΠΑ με βελτιώσεις, επαναφορά 

των κλαδικών και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων κ.α..  

Ήταν μία πρώτη απάντηση στην αντιλαϊκή στρατηγική που «τρέχει» η κυβέρνηση, που αντί να 

προστατεύει τον λαό, αξιοποιεί την πανδημία για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο το τεράστιο 

αντεργατικό οπλοστάσιο. Από τις αντεργατικές ΠΝΠ, που τις έφεραν για να μείνουν, η σκυτάλη 

της επίθεσης περνάει στο νομοσχέδιο - έκτρωμα που έχουν ήδη ετοιμάσει κυβέρνηση και 

εργοδοσία, με τη 10ωρη δουλειά, τις απλήρωτες υπερωρίες, τα νέα χτυπήματα στην κυριακάτικη 

αργία, την κλιμάκωση της επίθεσης στα συνδικάτα, στη συλλογική οργάνωση και δράση. 

Η απεργία της 26ης Νοέμβρη δόθηκε μέσα σε συνθήκες πανδημίας, σε συνθήκες δηλαδή με 

αυξημένες δυσκολίες και απαιτήσεις,  όπως η «απογείωση» της τηλεργασίας, η απαγόρευση 

κυκλοφορίας μετά τις 9 το βράδυ, οι έλεγχοι και τα πρόστιμα.  

Το σωματείο μας ενημέρωσε μαζικά για την απεργία. Κρεμάσαμε πανό από το Σάββατο στους 

δύο σταθμούς ΣΑΛΦΑ. Πραγματοποιήσαμε περιφρούρηση από τα ξημερώματα στο Σταθμό 

Μεταφόρτωσης Φυσικού Αερίου στην Ανθούσα Αττικής και καταγγείλαμε άμεσα μαζί με το 

Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας την κίνηση της εργοδοσίας να φέρει απεργοσπαστικό μηχανισμό 

αποτελούμενο από διευθυντικά στελέχη τα οποία με προκλητικό τρόπο επιχείρησαν να 

σπάσουν την απεργία, κάτι που ωστόσο δεν κατάφεραν. Όπως το πρωί, έτσι και αργά το βράδυ 

στα Α. Λιόσια έγινε συμβολική κίνηση διακοπή της τροφοδοσίας των λεωφορείων για 5,5 ώρες, 

ενώ και εκεί σταμάτησαν όλο το 24ώρο οι φορτώσεις σε ΙΧ και απορριμματοφόρα. Μοιράσαμε 

πολλές δεκάδες ανακοινώσεις.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Η συμμετοχή έδωσε μήνυμα ελπίδας και πρόσφερε σημαντική πείρα για τους αγώνες που ήδη 

βάζουμε μπροστά, για να περάσουμε στην αντεπίθεση. Ενισχύουμε την ενεργή συμμετοχή, την 

πρωτοβουλία και παρουσία μας σε όλους τους χώρους. Να σπάσει ο εργοδοτικός εκφοβισμός 

και οι εκβιασμοί. Προετοιμαζόμαστε και σταθερά συνεχίζουμε!   


