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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΤΟΥ 

ΜΑΗ ΣΤΙΣ 1 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΤΟΥ 

ΜΑΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ. 

 

Το νομοσχέδιο θα μείνει στα χαρτιά! Κάτω τα χέρια από το 8ωρο και 

την απεργία!! 

 

Tην ώρα που η κυβέρνηση και ο υπουργός εργασίας θα παρουσιάζουν το αντεργατικό 

νομοσχέδιο-έκτρωμα, καλούμε στη μαζική κινητοποίηση συνδικάτων και εργαζομένων 

σήμερα Τετάρτη 1 το μεσημέρι έξω από το Υπουργείο Εργασίας. 
 

Αντί για τίτλο “ένας ακόμα νόμος για το ξεζούμισμα των εργαζομένων και το χτύπημα της 

συνδικαλιστικής δράσης” η κυβέρνηση φέρνει στη βουλή το νομοσχέδιο που επιδιώκει να 

γυρίσει το ρολόι της ιστορίας 100 χρόνια πίσω με τον απίθανο τίτλο “για την προστασία 

της Εργασίας”. Την ίδια ώρα τα παπαγαλάκια της “διαρρέουν” τους βασικούς άξονες του 

νομοσχεδίου: Άρση εμποδίων στην επιβολή της 10ωρης και 12ωρης εργασίας και μάλιστα 

χωρίς επιπλέον αμοιβή ως υπερωρία. Αύξηση του αριθμού των υπερωριών ανά έτος (από 

96 στη βιομηχανία και 120 στους άλλους κλάδους σε 150 για όλους), τις οποίες μπορεί να 

επιβάλλει στον εργαζόμενο ο εργοδότης, ως μια ακόμα επιλογή έντασης της 

εκμετάλλευσης. Παραπέρα ξήλωμα της κυριακάτικης αργίας με τη διεύρυνση των κλάδων 

που θα μπορούν να δουλεύουν τις Κυριακές. Παραπέρα νομική θωράκιση και εδραίωση της 

τηλεργασίας. Καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας που, μεταξύ άλλων, θα επιτρέπει 

στον εργοδότη να μεγιστοποιεί την εκμετάλλευση σε κάθε δευτερόλεπτο του χρόνου 

εργασίας.  
 

Τα βάρβαρα αυτά μέτρα συνοδεύονται από το παραπέρα χτύπημα του δικαιώματος στην 

απεργία και γενικότερα της συνδικαλιστικής δράσης με το φακέλωμα των συνδικάτων, την 

δημιουργία μηχανισμών αποτροπής της περιφρούρησης της απεργίας, την αύξηση του 
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προσωπικού ασφαλείας που, ιδιαίτερα στο κλάδο μας σε ποσοστό 40%, πρακτικά θα 

ακυρώνει την ίδια την απεργία. 
 

ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ, με μοιρασμένους ρόλους, υλοποιούν το ένα μετά το άλλο τα ραβασάκια 

του ΣΕΒ και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων ξηλώνοντας όσα δικαιώματα κατέκτησε η 

εργατική τάξη με αγώνα και αίμα. Στο καβγά τους για το ποιανού οι νόμοι ήταν πιο 

αντεργατικοί οι εργαζόμενοι μετράνε τις απώλειές τους.  
 

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ μας συμμετέχει στη πρωτοβουλία των εκατοντάδων σωματείων και 

ομοσπονδιών και καλεί σε μαζικό ξεσηκωμό των εργαζομένων στο κλάδο μας. Να μη 

χαθεί χρόνος στην οργάνωση του αγώνα. Τώρα τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων να 

συνεδριάσουν, να ενημερώσουν με μαζικές διαδικασίες όλους τους συναδέλφους, να 

αποφασίσουν απεργιακή απάντηση. Να το πάρει πίσω η κυβέρνηση! Υπάρχουν 

δυνατότητες να βάλουμε σοβαρά εμπόδια στο νέο αντεργατικό έκτρωμα. 
 

Κάθε σωματείο εργαζομένων του κλάδου να στηρίξει το επικαιροποιημένο σχέδιο νόμου 

των 530 σωματείων για συλλογικές συμβάσεις, μισθό, ωράριο, εργασιακές σχέσεις με τις 

προσθήκες της κατάργησης των νόμων διευθέτησης του χρόνου εργασίας, της κατάργησης 

του νόμου του ΣΥΡΙΖΑ για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών, 

της κατάργηση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας και των 

διαδηλώσεων, της κατάργησης του "μίνι Εργασιακού" του Χατζηδάκη, που πέρασε εν μέσω 

πανδημίας, με το χαρακτήρα του προσωρινού, αλλά με στόχο να μείνει μόνιμα. Αυτό το 

σχέδιο νόμου στη συνέχεια θα κατατεθεί στα πολιτικά κόμματα με την απαίτηση να 

συζητηθεί και να γίνει νόμος. 
 

Σήμερα υπάρχουν όλες οι τεχνολογικές και παραγωγικές δυνατότητες για να μπει στο 

επίκεντρο των διεκδικήσεων των εργαζομένων η μείωση του εργάσιμου χρόνου. Το εμπόδιο 

είναι τα κέρδη των καπιταλιστών και οι κυβερνήσεις τους. 

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΜΑΖΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΤΟΥ 

ΜΑΗ ΣΤΙΣ 1 ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 13 ΤΟΥ 

ΜΑΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ. 

 

 

 

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ 


