
 
 

Αρ. Πρωτ.: 7266    Αθήνα, 12/02/2013 

 
 
Προς: 
-  τα Σωµατεία Μέλη του Ε.Κ.Α 
 
  
 
Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι, 
 

Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας, δεν µπορεί να ανεχθεί να υπάρχουν εργαζόµενοι οι 
οποίοι αναγκάζονται να «σιωπούν» µετά από το µέτρο της επίταξης. 
 

Οι εργαζόµενοι δεν είµαστε πρόβατα, δεν µπορούµε να σιωπούµε µπροστά στην ανεργία, 
τις περικοπές και τους απανωτούς φόρους. 
 

Έχουµε δικαίωµα αλλά και υποχρέωση να αντιδρούµε και να αγωνιζόµαστε. Αυτό το 
δικαίωµα δεν µπορεί κανείς να το καταργήσει.  Η πάλη των τάξεων δεν καταργείται. 
 

Με τη συνηµµένη επιστολή το Ε.Κ.Α. απαιτεί από τον Πρωθυπουργό να άρει το µέτρο της 
επίταξης στους εργαζόµενους της ΣΤΑ.ΣΥ. και στους ναυτικούς. 
 

Σας καλούµε να δυναµώσετε τη διαµαρτυρία µας αυτή και µε την υπογραφή σας, για να 
απαιτήσουµε την άρση και κατάργηση των µέτρων της επιστράτευσης, µε το οποίο 
επιχειρεί η Κυβέρνηση να καταργήσει την δράση των συνδικάτων.  
 

Παρακαλούµε όπως, αφού όλα τα µέλη του ∆.Σ. του Σωµατείου σας συνυπογράψουν την 
επιστολή, να επιστραφεί, το κείµενο µε τις υπογραφές στο ΕΚΑ, στο 
FAX:210.82.28.944, µέχρι την Τρίτη 19/02/2013. 
 

Αφού συλλεχθούν οι υπογραφές από όλα τα Σωµατεία µας, θα οριστεί ηµέρα, που µε 
Παράσταση  - ∆ιάβηµα θα επιδοθεί η επιστολή στην Βουλή. 
 

Ευχαριστούµε εκ των προτέρων για την ανταπόκρισή σας. 
 

Συναδελφικά,  
Για το ∆.Σ. 

 

 



 

 
 
 
 
Προς: 

-  τον Πρωθυπουργό 
   κο Σαµαρά Αντώνιο 

 
Κοινοποίηση προς: 

- τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων 
 κο Μεϊµαράκη Ευάγγελο 

- τον Πρόεδρο της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ 
 κο Τσίπρα Αλέξη 

- τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ 
 κο Βενιζέλο Ευάγγελο 

- τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων 
 κο Καµµένο Πάνο 

- τον Πρόεδρο της ∆ΗΜΑΡ 
 κο Κουβέλη Φώτη 

- την Γ.Γ. της Κ.Ε. του ΚΚΕ 
 κα Παπαρήγα Αλέκα 

 
 
 

Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 

 Οι εργαζόµενοι, καλούµαστε επανειληµµένως, να πληρώσουµε µε την 
απώλεια θέσεων εργασίας, µε περικοπές σε µισθούς – ηµεροµίσθια και µε 
απανωτούς, άδικους έµµεσους και άµεσους φόρους, την «έξοδο» από την 
κρίση, την οποία δεν προκαλέσαµε. 
 Οι Απεργιακοί αγώνες των εργαζοµένων κάθε κλάδου, έτσι όπως αυτοί 
εκφράζονται και υλοποιούνται µέσα από το Συνδικαλιστικό µας Κίνηµα, µετά 
από ∆ηµοκρατικές διαδικασίες των εργαζοµένων, είναι το «όπλο» ενάντια στις 
κατάφορα άδικες πολιτικές που υλοποιούνται σε βάρος µας. Πολιτικές που 
καταργούν εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, καθώς και ότι απέµεινε 
από το λεγόµενο κοινωνικό κράτος. 

 



 

 Στους δίκαιους αυτούς Αγώνες µας, η Κυβέρνησή σας επέλεξε να 
αντιπαρατεθεί, στα αιτήµατα και τις διεκδικήσεις, µε το µέτρο της επίταξης 
των εργαζοµένων, αρχικά στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε.), στη 
συνέχεια των ναυτικών – µελών της Π.Ν.Ο. και µε ενδεχόµενο το µέτρο της 
επίταξης να ασκηθεί ενάντια και σε άλλους εργαζόµενους οι οποίοι µέσα από 
Απεργιακούς αγώνες διεκδικούν ή θα διεκδικήσουν ένα καλύτερο επίπεδο 
ζωής για τις οικογένειές τους. 

Τα Συνταγµατικά κατοχυρωµένα δικαιώµατα στην Απεργία και στην 
Εργασία όχι µόνο αµφισβητούνται αλλά και καταστρατηγούνται κατάφορα. Ο 
κοινωνικός αυτοµατισµός λειτουργεί για να στρέφεται η µία οµάδα 
εργαζοµένων απέναντι στην άλλη.  Είναι καθηµερινή πρακτική η δυσφήµιση 
των Αγώνων των εργαζοµένων, ακόµα και από τα επίσηµα χείλη του 
Κυβερνητικού εκπροσώπου. 
 Με το µέτρο της επίταξης η Κυβέρνησή σας δεν κλείνει ένα Απεργιακό 
µέτωπο. 

Το µόνο που επιτυγχάνει, αυτή η άσκηση της αυταρχικής κατασταλτικής 
πολιτικής, είναι να σας δίνει µικρό περιθώριο χρόνου.  Η αγανάκτηση, η οργή 
είναι µεγάλη.  Ο αγώνας θα δυναµώσει. 
  

 Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 

 Με την παρέµβασή µας αυτή, το «Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αθήνας» 
µαζί µε συνάδελφους µας που την συνυπογράφουν, σας ζητούµε να άρετε το 
σκληρό, αντιδηµοκρατικό, µέτρο της επίταξης από τους εργαζόµενους στη 
ΣΤΑ.ΣΥ. και της Π.Ν.Ο., διεκδικώντας λύσεις που θα κατοχυρώνουν τις 
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 
  
  

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή 

   

   

   

   

   

   

   

   



 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Ε.Κ.Α. ΠΡΟΣ κο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΕΠΙΤΑΞΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
 

Ονοµατεπώνυµο Ιδιότητα Υπογραφή 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   




