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ΘΕΜΑ: Προσεχείς απεργιακές κινητοποιήσεις ΣΕΚΑ 

  

Α) Την Πέµπτη 14/12/2017 ο ΣΕΚΑ προκηρύσσει 24ωρη πανελλαδική απεργία, 
συµµετέχοντας στην Πανεργατική Απεργία που κήρυξαν ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ ενόψει των 
επικείµενων νοµοσχεδίων στο πλαίσιο της Γ΄ Αξιολόγησης από τους «θεσµούς». 
Συντασσόµαστε µε τους Συντονισµούς Πρωτοβάθµιων Σωµατείων ανά τις διάφορες πόλεις της 
Ελλάδας. Παλεύουµε ενάντια στον Αντισυνδικαλιστικό Νόµο, ενάντια στην παγίωση της 
εξαθλίωσης εργαζοµένων και λαού (αξιολόγηση δοµών και εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο, 
αντιασφαλιστικές αναδιαρθρώσεις, περαιτέρω µείωση των συντάξεων, ενίσχυση της 
φορολεηλασίας, περαιτέρω µείωση του αφορολόγητου, αντιδραστικές αλλαγές στην 
εκπαίδευση), ενάντια στην πλήρη ιδιωτικοποίηση των δηµοσίων αγαθών, ενάντια στους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς, ενάντια στο ΝΑΤΟ και την ακόµη πιο σφιχτή πρόσδεση της 
Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς µηχανισµούς, ενάντια στην καταστολή των εργατικών και 
κοινωνικών αγώνων. 

Ο ΣΕΚΑ καλεί σε αγωνιστική εγρήγορση, ώστε να υπάρξει µαζική παρουσία των µελών του 
Συλλόγου µας, στην προοπτική συνάντησης - έναρξης των διαπραγµατεύσεων του ΣΕΚΑ µε 
τον Σύνδεσµο Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών για την υπογραφή νέας ΣΣΕ, καθώς ήδη έχει 
αποσταλεί πρόσκληση στον ΣΑΤΕ για τον σκοπό αυτό και βρισκόµαστε σε αναµονή 
ανταπόκρισής τους.  

  

Β) Την Παρασκευή, 15/12/2017, ο ΣΕΚΑ προκηρύσσει 24ωρη απεργία για τους 
εργαζόµενους στο έργο της ψηφιοποίησης της ∆∆ΕΑΜΠΤΤΑ. Καλούµε τους συναδέλφους 
στο έργο αυτό να δώσουν βροντερό παρών έξω από το ΥΠΠΟΑ, στην παράσταση 
διαµαρτυρίας που θα πραγµατοποιηθεί στις 12:00. Ο ΣΕΚΑ στέκεται στο πλευρό τους και 
διεκδικεί 



•         Καµία απόλυση εργαζοµένου 
•         Απρόσκοπτη συνέχιση της εργασίας για το σύνολο του προσωπικού 
•         Να αναλάβει το ΥΠΠΟΑ τις ευθύνες του και να µη γίνονται οι εργαζόµενοι 
µπαλάκι ανάµεσα στα υπουργεία 
•         Άµεσα µαζικές προσλήψεις όλων των ειδικοτήτων στο ΥΠΠΟΑ για την 
αντιµετώπιση της γιγαντωµένης υποστελέχωσής του 
•         Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους 

  

Γ) Σε σχέση µε το αντισυνδικαλιστικό νοµοσχέδιο, παρόλη την πρόσκαιρη απόσυρσή του 
από την κυβέρνηση, λόγω του µεγέθους της επίθεσης που επιχειρείται προς τα Πρωτοβάθµια, 
κυρίως, σωµατεία, όπως είναι και το δικό µας, το ∆Σ του ΣΕΚΑ έλαβε απόφαση προκήρυξης 
24ωρης πανελλαδικής απεργίας την ηµέρα που η τροπολογία θα επανατοποθετηθεί στη 
Βουλή προς διαβούλευση και ψήφιση. Συγκεκριµένα, η συγκεκριµένη τροπολογία, την οποία 
ύπουλα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, κατέβασε σε νοµοσχέδιο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, χτυπά το σηµαντικότερο όπλο εργατικής 
διεκδίκησης, το δικαίωµα στην απεργία.  

  

  

Για το ∆.Σ. του Σ.ΕΚ.Α 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
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