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Όχι στον εργασιακό μεσαίωνα ! 

Να µην τολμήσουν να φέρουνε στη Bουλή το αντεργατικό τερατούργημα Χατζηδάκη! 

Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία για την εργατική Πρωτομαγιά Πέμπτη  6 Μάη  και 

συγκέντρωση στα Προπύλαια 10:30πµ! 

Παρά την προσπάθεια της ΓΣΕΕ και των σωματείων που πλειοψηφούν οι ΔΑΚΕ – ΠΑΣΚΕ – 

Ενότητα και που σιγοντάροντας  την κυβέρνηση ,θέλησαν να μετατρέψουν  την ταξική 

Πρωτομαγιά σε παράταση του τριηµέρου του Πάσχα , εκατοντάδες σωματεία σε όλη την 

χώρα γύρισαν την πλάτη στον ξεπουλημένο κυβερνητικό συνδικαλισμό.  

Η πλήρης αποτυχία της κυβέρνησης  στην διαχείριση της επιδημίας , οι πάνω από 10.000 

νεκροί , η εγκατάλειψη του ΕΣΥ μας δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρονται για μας  αλλά για την 

κερδοσκοπία των λίγων. Ταυτόχρονα όμως δείχνουν μεγάλη σπουδή και κινητικότητα στο 

να καταργήσουν και τα τελευταία εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα .     

Τώρα  η  κυβέρνηση  της  Ν∆,  χτίζοντας  πάνω  στις  αντεργατικές  ρυθμίσεις  των 

μνημονίων  φέρνει   κι άλλον έναν νόμο,  για να  µας κάνει σκλάβους της εργοδοσίας, 

σκλάβους του κεφαλαίου, ενώ χτυπάει βάναυσα και µε πολλούς τρόπους τη δυνατότητα 

οργάνωσης και  αντίστασης και περιστέλλεται ριζικά το δικαίωμα στην απεργία. 

Συγκεκριμένα το τερατούργημα Νέας Δημοκρατίας και Χατζηδάκη: 

• Καταργεί το 8ωρο και θεσπίζει την 10ωρη εργασία µε συμψηφισμό υπερωριών και 

ρεπό. 

• Αυξάνονται οι επιτρεπόμενες  ώρες υπερωρίας σε 150 ανά έτος για όλους τους 

κλάδους.  

•Επεκτείνει την κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας σε επιπλέον κλάδους  

•Υπονομεύει  περαιτέρω τις Συλλογικές  Συμβάσεις Εργασίας καθώς η «διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας» θα γίνεται µε ατομικές συμβάσεις εργασίας. 

•Προωθεί το ηλεκτρονικό φακέλωμα  για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης  

Εργασίας και τον κρατικό έλεγχο των συνδικαλιστικών οργανώσεων. 



•Θεσμοθετεί την ηλεκτρονική ψήφο, ιδιαίτερα σε σημαντικά ζητήματα λήψης 

αποφάσεων όπως αυτό της απεργίας. 

•Δημιουργεί  απεργοσπαστικό μηχανισμό µε το μανδύα του προσωπικού ασφαλείας σε 

«τομείς ζωτικής σημασίας », που θα φτάνει το 40% των εργαζομένων. 

•Απαγορεύει την περιφρούρηση της απεργίας, την παραμονή  των απεργών στον 

εργασιακό τους χώρο και την κατάληψή του, ενώ επιτρέπει, αν ο εργοδότης επικαλεστεί 

«άσκηση ψυχολογικής ή σωματικής  βίας» να κηρύσσεται η απεργία παράνομη µε 

συνοπτικές διαδικασίες, ενισχύοντας την απεργοσπασία.  

Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά άμεσα σε νέο χτύπημα στα ασφαλιστικά δικαιώματα 

για την κατάργηση – ιδιωτικοποίηση των επικουρικών  συντάξεων,  αλλά  και  στην  

ανάθεση  της  απονομής συντάξεων  σε  εταιρείες  (δικηγόρων  και  λογιστών)  που  θα 

πληρώνει ο εργαζόμενος . Ενάντια  στον  εργασιακό  μεσαίωνα , παλεύουμε για  να  

επιστραφούν  οι  κλεμμένοι μισθοί και τα δικαιώματά μας.  

Την Πέμπτη 6η Μάη τιμούμε  την εργατική Πρωτομαγιά , απεργούμε  και διεκδικούμε : 

 Ριζική μείωση του χρόνου εργασίας µε αυξήσεις στους μισθούς .  

 Κατάργηση όλων των αντεργατικών, αντιλαϊκών μέτρων , διατάξεων και ΠΝΠ.  

 Απαγόρευση απολύσεων και πλήρη επαναφορά της υποχρεωτικότητας των 

κλαδικών συμβάσεων  µε αυξήσεις στους μισθούς. 

 Θωράκιση της πρωτοβάθμιας δημόσιας  υγείας.  

 Αύξηση κρατικών δαπανών για το ΕΣΥ, προσλήψεις για κάλυψη όλων των  κενών  

στην υγεία 

 Να σταματήσει το αίσχος του στοιβάγματος  στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 

 Προσλήψεις και αγορά κατάλληλων λεωφορείων και όχι χρυσοπληρωμένων 

σαράβαλων. 

 Αναγνώριση όλης της προϋπηρεσίας στους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους. 

  Τήρηση όλων των κανόνων υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας 

µε έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης. 

Στην 24ωρη  απεργία της Πέμπτης συμμετέχουν εργαζόμενοι σε τρόλεϊ και Μετρό με 

απόφαση σωματείων. Επίσης η συμμετοχή των  εργαζομένων  στην ΟΣΥ  καλύπτεται από 

τις αποφάσεις για 24ωρη απεργία του Εργατικού Κέντρου της Αθήνας και της ΟΣΜΕ . 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ  

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ  


