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           Ο ΠΑΡΑΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΥ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ

Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα  που μόνο μέτρα προστασίας 
του λαού δεν είναι, στέλνει  σε εργαζόμενους ραβασάκια ζητώντας να καταβάλουν 
πρόστιμο εκατοντάδων ευρώ για τη μη πραγματοποίηση τεστ.

Καταγγέλλουμε την εκδικητική μεθόδευση της κυβέρνησης σε βάρος των 
εργαζόμενων και δηλώνουμε ότι η οργή µας ξεχειλίζει μιας και διαπιστώθηκε ότι 
πολλά από τα πρόστιμα έχουν επιβληθεί άδικα.

Πιο συγκεκριμένα, συνάδελφοι πήραν το «ραβασάκι» για πρόστιμο ενώ  την περίοδο 
που φαινόταν ότι δεν έκαναν το τεστ βρίσκονταν σε άδεια ή σε αναρρωτική μετά από 
βεβαιωμένη διάγνωση νόσησης στον κορονοϊό. Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που 
συνάδελφοι είχαν πραγματοποιήσει τεστ, το είχαν δηλώσει στο σύστημα αλλά δεν 
περάστηκε στην ώρα του με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται ότι δεν έγινε ποτέ.

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να παίζει το παραμύθι της ατομικής ευθύνης, και να 
φορτώνει στους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα τα σπασμένα, που 
δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις, του υποβαθμισμένου συστήματος υγείας 
και των ανεπαρκών μέτρων προστασίας σε χώρους δουλείας, σχολές, 
σχολεία, ΜΜΕ.

Το αποτέλεσμα αυτών των πολιτικών είναι τα δεκάδες χιλιάδες κρούσματα 
καθημερινά, οι δεκάδες χιλιάδες νεκροί από την αρχή της πανδημίας, κλειστές σχολές
και σχολεία, νοσοκομεία που δεν λειτουργούν και οι εργαζόμενοι να είναι  
απροστάτευτοι στους χώρους δουλειάς και με τους εκβιασμούς της εργοδοσίας να 
αποκρύπτονται κρούσματα.

Σε αυτή την κατάσταση οι εργαζόμενοι με τα σωματεία μας έχουμε απάντηση 
και αυτή είναι ο καθημερινός αγώνας για την προστασία της υγείας αλλά και 
των δικαιωμάτων  και του εισοδήματος μας.

Επιβεβαιώνεται ότι εμείς, οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μπορούμε να προστατεύσουμε τους 
εαυτούς μας μέσα από την συλλογική και οργανωμένη δράση.

Το υπουργείο εργασίας μετέτρεψε το δώρο Χριστουγέννων σε βαρύ 
πρόστιμο!



Φυσικά δεν είδαμε τέτοιο υπερβάλλον ζήλο από τον κύριο Χατζηδάκη για να πάρουν 
οι διανομείς το δώρο Χριστουγέννων, για να πάει κάποιος εργοδότης στο αυτόφωρο, 
ή να του επιβληθεί κάποιο πρόστιμο. Το 80% των εργαζομένων του κλάδου δεν 
πήρε καθόλου δώρο, ή πήρε ένα «φιλοδώρημα» καθώς 3 στους 4 συνεχίζουν 
να είναι ανασφάλιστοι ή υποασφαλισμένοι!

Διεκδικούμε:

 Να ακυρωθούν τα εκδικητικά και δυσβάσταχτα πρόστιμα του υπουργείου εργασίας.
 Να ενισχυθεί πραγματικά το ΕΣΥ και τα Νοσοκομεία.
 Δωρεάν rapid test σε όλους τους εργαζόμενους.
 Υποχρεωτική κλαδική σύμβαση εργασίας με γενναίες αυξήσεις στους μισθούς.
 Ένταξη στα βαρέα ανθυγιεινά.

Στην ασυδοσία τους Υπουργείου και των εργοδοτών απαντάμε με αγώνες.


