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 Πάρτε πίσω το αντεργατικό αντισυνδικαλιστικό τερατούργημα 

Κάτω τα χέρια από 8ωρο-συλλογικές συμβάσεις-συνδικαλιστικά δικαιώματα 

Τρίτη 18    Μάη, συγκέντρωση, πεζόδρομος Αγ. Σοφίας, 7:00μμ   

Την  Τετάρτη  12  Μάη  η  κυβέρνηση  και  ο  Υπουργός  Εργασίας  Κ.  Χατζηδάκης
δημοσιοποίησαν το αντιδραστικό νομοσχέδιο που οραματίζονται  εδώ και  χρόνια το
κεφάλαιο  και  οι  κυβερνήσεις.  Πυξίδα  των  αντεργατικών  μέτρων  είναι  οι  πολιτικές
κατευθύνσεις της ΕΕ, που επιχειρείται να επιβληθούν και στους εργαζόμενους στην
χώρα μας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι βασικές αντεργατικές διατάξεις του νομοσχεδίου:

 Κατάργηση του οκταώρου και επιβολή 10ωρης εργασίας, μέχρι και 13ωρης
και  εβδομάδας  50  ωρών  εργασίας,  (μέσω  ατομικών  συμβάσεων).  Οι
επιπλέον ώρες δεν θα αμείβονται, αλλά θα μετατρέπονται σε χρωστούμενα
ρεπό ή μειωμένες ώρες. Αλλά στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ούτε καν
αυτά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. 

 Η πολυδιαφημιζόμενη κάρτα εργασίας-  με το πρόσχημα της προστασίας
του  εργαζομένου-  απλά  βοηθά  την  εργοδοσία  να  εφαρμόσει  αυτό  το
αντιδραστικό μέτρο.

 Το καθεστώς  αργίας  της  Κυριακής  δέχεται  ένα  ακόμα σκληρό χτύπημα,
καθώς  προστίθενται  νέοι  κλάδοι  (courier,  αποθήκες  και  logistics,
υγειονομικών  και  φαρμακευτικών  υλικών,  πληροφορική,  τηλεφωνικά
κέντρα,  data  centers,  βιομηχανία  σκυροδέματος,  εξορυκτικές
δραστηριότητες κ.ά.).

 Κατάργηση του ΣΕΠΕ και μετατροπή του σε Ανεξάρτητη Αρχή, αφήνοντας
την εργοδοτική ασυδοσία να ξεσαλώσει. 

 Ουσιαστική  κατάργηση  της  δυνατότητας  νομικής  διεκδίκησης  της
επαναπρόσληψης με την καταβολή επιπλέον αποζημίωσης, δίνοντας στο
κεφάλαιο πλήρη ασυλία για τις απολύσεις.

 Υπονόμευση  των  κλαδικών  Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας,  με  την
ενίσχυση των επιχειρησιακών και την προώθηση των ατομικών

 Αύξηση  των  υπερωριών  σε  ετήσια  βάση  σε  150  ώρες  με  ταυτόχρονη
μείωση της αξίας τους.

 Μονιμοποίηση  και  επέκταση  της  τηλεεργασίας  που  αυξάνει  την
εντατικοποίηση της εργασίας, σβήνοντας τα όρια μεταξύ εργάσιμου και μη
εργάσιμου χρόνου.

 Παραπέρα χτύπημα του δικαιώματος στην απεργία και στην συνδικαλιστική
δράση,  με  ηλεκτρονικό  φακέλωμα  των  σωματείων,  ποινικοποίηση  της
απεργιακής  περιφρούρησης,  αύξηση  του  προσωπικού  ασφαλείας  σε
ποσοστό που πρακτικά ακυρώνει  την απεργία.  Ταυτόχρονα,  επιβάλλεται
στα σωματεία η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Καμιά αναμονή

Μπροστά σε αυτές τις εξελίξεις είναι μονόδρομος ο αγωνιστικός συντονισμός για την
κλιμάκωση του αγώνα με μαχητικές μορφές, νέες απεργίες, διαδηλώσεις, ώστε
να μην έρθει στη Βουλή το έκτρωμα Χατζηδάκη. Σε συνέχεια των μαζικών απεργιακών
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κινητοποιήσεων της 6ης Μάη, που μετατράπηκε σε μέρα ταξικής διεκδίκησης και αγώνα
ενάντια στους σχεδιασμούς κυβέρνησης-εργοδοσίας. 

Σε αυτή την κατάσταση το πολιτικό σύστημα ΣΥΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ-Ελ. Λύση είτε στηρίζει την
κυβέρνηση είτε αποδέχεται το πλαίσιο που επιβάλλει η ΕΕ. Γι’ αυτό είναι κούφια τα
μεγάλα λόγια από μια αντιπολίτευση που δεν  αμφισβήτησε το λοκ ντάουν και  την
απαγόρευση των κοινωνικών αγώνων. Όπως οι αγώνες εργαζομένων και  νεολαίας
έβαλαν  φρένο  στις  απαγορεύσεις  και  κράτησαν  την  αστυνομία  έξω  από  το
πανεπιστήμιο,  έτσι  μπορούν  να  βάλουν  φραγμό  στο  αντεργατικό  νομοσχέδιο
Χατζηδάκη-ΝΔ.

  Ο κυβερνητικός-εργοδοτικός συνδικαλισμός τύπου ΓΣΕΕ,  του ΕΚΘ  και της ΕΔΟΘ,
συνεχίζει  το  «συνδικαλιστικό  λοκ  νταόυν»  αφήνοντας  το  πεδίο  ελεύθερο  στην
κυβέρνηση.  Για  να  σταματήσει  ο  κατήφορος  για  τον  κόσμο  της  δουλειάς,  δεν
μπορούμε να δεχτούμε το αδιέξοδο των συμβολικών διαμαρτυριών και μια απεργία τη
μέρα που ψηφίζεται το νομοσχέδιο. Αυτό που απαιτούν οι ανάγκες και τα δικαιώματά
μας είναι  ξεσηκωμός ενάντια στο νόμο-σφαγείο.  Απαιτείται  άμεσα προκήρυξη
48ωρης απεργίας και στη συνέχεια συνελεύσεις στα πρωτοβάθμια σωματεία για
αποτίμηση   και   απεργιακή   κλιμάκωση.   Με   το   μαχητικό,   αποφασιστικό
απεργιακό αγώνα και   το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων  είναι  ο
δρόμος της αντίστασης, της αλληλεγγύης, της ανατροπής!
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