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Η κυβέρνηση της  Νέας  Δημοκρατίας  φέρνει ένα ακόμα νομοσχέδιο – τερατούργημα που όσο κι αν το 

προπαγανδίζουν τα καλοταϊσμένα και ελεγχόμενα  Μέσα Μαζικής  Ε(ξαπατησης)νημέρωσης πως δήθεν 

προστατεύονται οι εργαζόμενοι , η πραγματικότητα είναι  άλλη : 

Πρόκειται για τον πιο σκληρό , αντεργατικό και χουντικής κοπής νόμο από το 1974 μέχρι και σήμερα.  

  Συγκεκριμένα με το νόμο Χατζηδάκη-Μητσοτάκη-ΣΕΒ-ΕΕ-ΓΣΕΕ  και με την αμέριστη στήριξη των ΔΑΚΕ 

και ΠΑΣΚΕ : 

1. Θέλουν να καταργήσουν το 8ωρο και να μας γυρίσουν 100 χρόνια πίσω , στις 10 ώρες δουλειά την ημέρα. 

Θέλουν να ρυθμίζουν «ευέλικτα» το ωράριο ώστε όταν η επιχείρηση έχει δουλειά να δουλεύουμε και με 

τον «νόμο» δέκα ώρες την ημέρα και να «γυρνάει» τις πρόσθετες ώρες πίσω όταν… «δεν έχει δουλειά».  

2. Θέλουν να αυξηθούν οι ώρες της υπερωρίας σε 150 για όλους τους κλάδους. Ειδικά στον κλάδο μας  που 

ένα τμήμα του μισθού είναι υπερωριακής απασχόλησης  κινδυνεύει να χαθεί , ενώ ταυτόχρονα κάποιους 

μήνες  θα λιώνουμε στα 10ωρα χωρίς φυσικά υπερωριακή αμοιβή . 

3. Θέλουν να καταργήσουν  επί της ουσίας και οριστικά τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας καθώς η 

«διευθέτηση του χρόνου εργασίας» θα γίνεται με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Έτσι ο καθένας μας θα 

είναι μόνος απέναντι στον εργοδότη. 

4. Επίσης θέλουν να κάνουν πιο εύκολες τις απολύσεις και να καταργήσουν  ουσιαστικά  τη δυνατότητα 

νομικής διεκδίκησης επαναπρόσληψης. 

5. Θέλουν να καταργήσουν περαιτέρω τη κυριακάτικη αργία. Αυτή η επέκταση κατάργησης της Κυριακάτικης 

αργίας και τον ευρύ χαρακτηρισμό της σε εργάσιμη μέρα, ανοίγει την όρεξη των εργοδοτών για κατάργηση 

του 75%  που ήδη σε μας υπολογίστηκε μειωμένο , σύμφωνα με τα κέφια της Νέας Δημοκρατίας και του 

ΠΑΣΟΚ με την συνενοχή και συμμετοχή των ΔΑΚΕ –ΠΑΣΚΕ. 

6. Επιχειρούν να χτυπήσουν βάναυσα και με πολλούς τρόπους η δυνατότητα οργάνωσης και αντίστασης και 

καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Δημιουργείται ένας νόμιμος απεργοσπαστικός μηχανισμός καθώς 

υποχρεώνονται τα συνδικάτα να καθορίζουν «προσωπικό ασφαλείας» ανω του 33% που πρακτικά κάνουν 

την απεργία άχρηστη .Δηλαδή στον δικό μας κλάδο , σε μια 24ωρη απεργία με αυτόν τον απεργοσπαστικό 

νόμο μέχρι το 40% των λεωφορείων θέλουν να δουλεύει κανονικά . .  

7. Παράλληλα ποινικοποιούν την περιφρούρηση της απεργίας για να την διακόπτουν με δικαστική απόφαση. 

Η άθλια κυβέρνηση της ΝΔ γεμάτη από την υπεροψία της αστικής τάξης που υπηρετεί, προχωράει σε 

αυτό το τερατούργημα, μας πετάει τον γάντι. «Χτίζει» πάνω στις πολιτικές των μνημονίων έχοντας στο 

πλευρό της την ΓΣΕΕ, την ΔΑΚΕ και την ΠΑΣΚΕ  , θέλοντας να περάσουν ένα ακόμα νόμο σε βάρος της 

τάξης μας και των παιδιών μας. 

ΑΥΤΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΟΛΟΥΣ  ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ,  

ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ! 

 



Η απόπειρα ψήφισης του Νόμου αυτού , πρέπει να σημάνει την αρχή του τέλους της 

κυβέρνησης Μητσοτάκη , του συνόλου της αντιλαϊκής πολιτικής  και των πρόθυμων 

παρατάξεων ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ.  

Είναι χρέος απέναντι σε μας τους ίδιους , στους παλιότερους που έχυσαν το αίμα τους για ανθρώπινες συνθήκες 

εργασίας αλλά και απέναντι στα παιδιά μας  , η  ενίσχυση της πάλης  για τον κλονισμό και την ανατροπή τους! 

Παλεύουμε για τα σύγχρονα δικαιώματα και τις ανάγκες μας. Με τη δύναμη που έχουμε στα χέρια μας , με τον 

οργανωμένο και πολιτικά επικίνδυνο για το σύστημα αγώνα μας, μπορούμε  να φέρουμε τα πάνω κάτω. Για να 

ανοίξουμε ένα νέο δρόμο στην ελληνική κοινωνία, με κέντρο τα συμφέροντα της εργαζόμενων χωρίς παλιά και νέα 

μνημόνια . 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΖΗΣΕΙ ΑΛΛΙΩΣ. 

ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΡΙΞΟΥΝ ΠΙΟ ΒΑΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ 

Η απεργία της 6ης Μάη και οι εργατικές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, με τη δυναμική τους απέδειξαν ότι μπορεί 

να γίνει μαζικός εργατικός αγώνας συντονισμένος από τα κάτω. Τώρα είναι η ώρα της κλιμάκωσης της πάλης του 

εργατικού κινήματος με νέες απεργίες, διαδηλώσεις και καταλήψεις.  

Δεν περιμένουμε από την ΓΣΕΕ , ούτε από  την ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ του χώρου μας, που έχουν εδώ και 

χρόνια έχουν  παραδώσει τα όπλα και έχουν γίνει ορντινάντσα της κυβέρνησης και των εργοδοτών.  

Καλούμε σε άμεση πανεργατική απεργιακή κλιμάκωση με στόχο την  απόσυρση  του νόμου. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, κάθε αγωνιστική δύναμη, σε ενωτικό πολιτικό – κινηματικό 

συντονισμό για μια μάχη που θα ανατρέψει το αντεργατικό τερατούργημα. 

Παλεύουμε: 

• Να αποσυρθεί ΤΩΡΑ  το αντεργατικό τερατούργημα. Ούτε λεπτό παραπάνω για τα κέρδη τους. 5νθήμερο, 

6ωρο, 30ωρο με αύξηση των αποδοχών! Όχι στην «ευέλικτη απασχόληση». Όχι στη ζωή λάστιχο! Σταθερή και με 

ασφάλιση δουλειά για όλους. 

• Όχι στις ατομικές συμβάσεις εργασίας. Πλήρης επαναφορά της ισχύος των ΣΣΕ, κατάργηση όλου του 

αντεργατικού μνημονιακού πλαισίου. 

• Αύξηση του βασικού μισθού στα 900 ευρώ, πλήρης επαναφορά της υποχρεωτικότητας των κλαδικών 

συμβάσεων. 

• Κάτω τα χέρια από τους αγώνες και τα σωματεία. Καμιά κυβερνητική και κρατική παρέμβαση. Όχι στον 

εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό. 

• Όχι στην ιδιωτικοποίηση της επικουρικής ασφάλισης. Αποκλειστικά δημόσια ασφάλιση, με μείωση των χρόνων 

συνταξιοδότησης (60 για άντρες, 55 για τις γυναίκες και Βαρέα) με αύξηση των εργοδοτικών και μείωση των 

εργατικών εισφορών. 

 

                                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ  

 

 


