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Να μην ψηφιστεί το αντεργατικό νομοσχέδιο Χατζηδάκη!

Όλοι και όλες συμμετέχουμε στην πανεργατική απεργία, αύριο 10 Ιουνίου, και
στην απεργιακή συγκέντρωση στις  11 πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος.  Η μαζική
συμμετοχή όλων μας είναι επιτακτική ανάγκη προκειμένου να υπερασπιστούμε
τα  εργασιακά  και  συνδικαλιστικά  μας  δικαιώματα!  Η  ολομέτωπη  επίθεση  της
κυβέρνησης  ενάντια  στους  εργαζόμενους  και  τα  συνδικάτα  μπορεί  να
αντιμετωπιστεί μόνο μέσα από την ενότητά μας και τη συσπείρωση στα σωματεία
μας!

 Η  κυβέρνηση  κατέθεσε  σε  διαβούλευση  νομοσχέδιο  που  ανατρέπει  πλήρως
δικαιώματα που με τους αγώνες τους έχουν κατακτήσει  οι εργαζόμενοι  εδώ και
δεκαετίες.  Εργασιακά  και  συνδικαλιστικά  δικαιώματα  περιορίζονται  ή  και
καταργούνται πλήρως.

Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο προβλέπει:

 Κατάργηση  του  8ωρου  και  αύξηση  των  υποχρεωτικών  απλήρωτων
υπερωριών

 Θεσπίζει  τη  λεγόμενη  «διευθέτηση  του  χρόνου  εργασίας»  με  ατομική
συμφωνία  εργοδότη  –  εργαζόμενου,  με  εκβιαστικούς  όρους  για  τους
εργαζόμενους, καταργώντας έτσι τις συλλογικές συμβάσεις

 Καταργεί  την  υποχρέωση  επαναπρόσληψης  των  εργαζομένων  στην
περίπτωση που κριθεί δικαστικά ως παράνομη και άκυρη η απόλυσή τους

 Καταργεί επί της ουσίας το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε)
 Υποχρεώνει  τα συνδικάτα να λειτουργούν με «ηλεκτρονικές» διαδικασίες,

χτυπώντας τα στην καρδιά της λειτουργίας τους που είναι η επικοινωνία, η
ζύμωση και ο διάλογος μεταξύ των εργαζομένων.

 Υποχρεώνει  τα συνδικάτα να εγγραφούν στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.,  το οποίο είναι
υπό  τον  έλεγχο  του  κράτους  και  βάζει  πολλαπλά  εμπόδια  και
περιορισμούς στη διαδικασία κήρυξης απεργίας.

Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση που τόσο καιρό νομοθετεί εν μέσω πανδημίας με 
σκοπό να   περιορίσει τις αντιδράσεις της κοινωνίας, προχωρά ένα βήμα παραπέρα 
σχεδιάζοντας την πλήρη αποδυνάμωση των συνδικάτων, ώστε να μπορεί 
ανενόχλητη να νομοθετεί όσα έχει προσχεδιάσει.

Καλούμε:

 Τους  συναδέλφους  και  τις  ΕΛΜΕ  να  συμμετάσχουν  μαζικά
στο συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη 26 Μάη στις
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7.00μμ στα Προπύλαια. Να πραγματοποιήσουν ανάλογες κινητοποιήσεις
σε όλη τη χώρα.

 Όλους  τους  εργαζομένους  να  συμμετάσχουν  μαζικά  στην 24ωρη
πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία την Πέμπτη 10 Ιουνίου.

Να μην ψηφιστεί το αντεργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης


