
Ιούνης, 2021

Συνάδελφο ι  -  σσες ,

Κατατέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Βουλή ένα ακόμα ν ο μ ο σ χ έ δ ι ο  έ κ τ ρ ω μ α , το οποίο η κυ-
βέρνηση Μητσοτάκη έχει στόχο να το ψηφίσει μέχρι τις 17 του Ιούνη. 

Ο τίτλος του είναι πραγματικά για γέλια …«για την Προστασία της Εργασίας» (!), ενώ στην πραγματικότητα θέ-
λει να καταργήσει και τα τελευταία μας εργασιακά δικαιώματα.

Ήδη από το Νοέμβριο του 2020 στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Σ.Ε.Α.Σ. w w w . e a s i t i s . g r έχουμε κάνει πλήρη ανά-
λυση του νομοσχεδίου και το τί θέλουν να περάσουν. Για οικονομία χώρου θα αναφερθούμε μόνο σε ελάχιστα α-
πό αυτά που το προεδρείο της ΔΑΚΕ του Σιωρίκη και της ΠΑΣΚΕ του Σκούλου ―μέσω ΓΣΕΕ― έχουν αποδεχτεί να
περάσουν χωρίς αντίδραση:

1) Έχουν συμφωνήσει και θέλουν να κ α τ α ρ γ ή σ ο υ ν το 8ωρο γυρνώντας μας 100 χρόνια πίσω, στις 10
ώρες δουλειά την ημέρα. Αυτό και για τον κλάδο μας σημαίνει ότι θέλουν να ρυθμίζουν «ευέλικτα» το ω-
ράριο και με τον «νόμο» να δουλεύουμε 10ωρες βάρδιες και να μας «γυρνάει» τις πρόσθετες ώρες πίσω, ό-
ταν… «δεν θα έχει δουλειά».

2) Θέλουν να α υ ξ η θ ο ύ ν 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 κάποι-
ους μήνες θα λιώνουμε στα 10ωρα χωρίς φυσικά υπερωριακή αμοιβή. Με την αυστηρή ωροσήμανση επί-
σης, η αναμονή στην αφετηρία θέλουν να είναι «ανενεργός χρόνος» δηλαδή εκτός βάρδιας.

3) Θέλουν να κ α τ α ρ γ ή σ ο υ ν 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 εί-
ναι μόνος απέναντι στη Διοίκηση που θα καθορίζει τον χρόνο εργασίας μας, όπως τη βολεύει.

4) Για την περίπτωση αντίδρασης, βρήκαν λύση και θέλουν να κάνουν πιο εύκολες τις α π ο λ ύ σ ε ι ς και να
κ α τ α ρ γ ή σ ο υ ν ουσιαστικά τη δυνατότητα νομικής διεκδίκησης επαναπρόσληψης.

5) Θέλουν να κ α τ α ρ γ ή σ ο υ ν περαιτέρω την κυριακάτικη αργία. Αυτή η επέκταση της κατάργησης της
Κυριακάτικης αργίας και τον ευρύ χαρακτηρισμό της σε εργάσιμη μέρα, ανοίγει την όρεξη της Διοίκησης
για κατάργηση του 75%, που ήδη σε μας υπολογίστηκε μειωμένο, σύμφωνα με τα κέφια της Νέας Δημο-
κρατίας και του ΠΑΣΟΚ με τη συνενοχή και συμμετοχή των ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ.

6) Και μέσα σε όλα αυτά, κ α τ α ρ γ ο ύ ν  τ ο  δ ι κ α ί ω μ α  σ τ η ν  α π ε ρ γ ί α . Βέβαια, στον κλάδο μας όσο
υπάρ χουν ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ, Σιωρίκηδες και Σκούλοι, δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο οι κυβερνήσεις, για-
τί είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι της κάθε Διοίκησης στο να μην απεργούν οι εργαζόμενοι.  

Συνάδελφο ι  -  σσες ,

Το περιεχόμενο του νομοσχεδίου είναι γνωστό από τον Νοέμβριο του 2020 και θα περίμενε κανείς πως όλες οι
παρατάξεις, θα είχαν ενημερώσει τους εργαζόμενους και θα είχαν σχεδιάσει τον τρόπο πίεσης προς την κυβέρνη-
ση για να αποσυρθεί.

E. A. Σ.
Mάθαμε το δρόμο 

του AΓΩNA.

Tο δρόμο 
της ANATPOΠHΣ.

Θα τον περπατήσουμε
ως το τέλος.

ENΩTIKH AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA
EPΓAZOMENΩN EΘEΛ - OAΣAE.A.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ

Θα μας βρείτε στον εξής διαδικτυακό τόπο: www.easitis.gr



Όμως αυτό που βλέπουμε για μια ακόμα φορά είναι η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ να β ά ζ ο υ ν  π λ ά τ η για να πε-
ράσουν για μια ακόμα φορά νόμοι εις βάρος μας, όπως έκαναν και:

• όταν μας πήραν τα δώρα, 

• όταν μας έκλεψε η παρέα του Οικονόμου, νυν βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας «κατά λάθος», το ο-
ποίο δεν διορθώνουν όμως, πάνω από 10.000 € απ’ τον καθένα μας,

• όπως μας έκλεψαν το πεντάμηνο του ανθυγιεινού, το οποίο επίσης οχτώ χρόνια (!) τώρα δεν μας το
επιστρέφουν (προφανώς σχεδιάζουν να το δώσουν προεκλογικά για να τσιμπήσουν ψήφους με τα δι-
κά μας λεφτά),

• όταν μας έβαζαν ΛΑΘΟΣ στο Ενιαίο Μισθολόγιο,

• όταν μας έκοβαν τις τριετίες, 

• όταν στήριξαν το 2012, 2013 και 2015 την είσοδο σε ΤΑΙΠΕΔ και υπερταμείο,

• όταν έβαλαν πλάτη στην είσοδο των ΚΤΕΛ, 

• όταν στήριξαν την αγορά των πανάκριβων σαράβαλων και τόσα άλλα, χωρίς καμία, μα καμία αντί-
δραση. 

Ετσι, κι αυτή την φορά, η απόφαση των ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ των Σιωρίκη - Σκούλου είναι να κάνουμε μια στάση
εργασίας στις 10 του μήνα, εναντίον ενός νόμου, που και οι ίδιοι στα διοικητικά συμβούλια λένε ότι είναι ά-
θλιος, αλλά δεν τόλμησαν να βγάλουν ούτε μία ανακοίνωση εναντίον του νόμου, για να μην τους μαλώσει ο
Αγιάσογλου κι ο Μητσοτάκης.

Η ουσία, συνάδελφοι, είναι η εξής: 
Από τη στιγμή που στο σύνολό τους οι ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ συμφωνούν με το να μας τσακίσουν τα τελευταία εργα-

σιακά δικαιώματα και σε επίπεδο Εργατικού Κέντρου Αθήνας που ανήκουμε, συμφώνησαν όλες οι παρατάξεις
―δηλαδή η ΔΑΚΕ, η ΠΑΣΚΕ, η ΔΑΣ, η ΕΑΚ (το αντίστοιχο ΜΕΤΑ), η Ενότητα― να πάρουν πίσω την απόφαση για
απεργία στις 3 Ιούνη και κλιμάκωση και πήγαν με τη ΓΣΕΕ να κάνουν μια απεργία-μνημόσυνο στις 10 του Ιούνη,
είναι φανερό πως μόνοι μας μπορούμε και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να πιέσουμε για την απόσυρσή του.

Αναμένουμε πως και στην ψήφιση του νόμου στις 17 θα κάνουν διάφορους θεατρινισμούς δήθεν διαμαρτυ-
ρίας, ενώ ταυτόχρονα θα τρίβουν τα χέρια τους ΚΑΙ γι αυτό το ξεπούλημα.

Είναι καθήκον μας, στους γονείς μας που αγωνίστηκαν στο παρελθόν, σε μας και στα παιδιά μας να πάμε
απέναντι σ’ αυτούς που θέλουν να μας πουλήσουν για μια ακόμα φορά.

Στην άθλια απόφαση ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ για στάση εργασίας, να μην υπακούσει κανείς!
Όλοι να δηλώσουμε 24ωρη απεργία (είμαστε καλυμμένοι) κι ας βγουν οι ίδιοι να κάνουν δρομολόγια πα-

ρέα με τη διοίκηση!

Σαν Ε.Α.Σ.Ε.Α.Σ. σας καλούμε όλους στα Χαυτεία στις 10:00 και 10 Ιούνη, για να διαδηλώσουμε πραγματικά
και απέναντι στον χουντικό νόμο και απέναντι στους «συνδικαλιστές» που βάζουν πλάτη στον Μητσοτάκη.

Αυτός ο νόμος πρέπει να αποσυρθεί τώρα!Αυτός ο νόμος πρέπει να αποσυρθεί τώρα!
Έχουμε την δύναμη σαν εργαζόμενοι να το πετύχουμε!Έχουμε την δύναμη σαν εργαζόμενοι να το πετύχουμε!

Η Γραμματεία της
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

... στην οπισθοφυλακή ενός ονείρου που ελπίζει ακόμη...
... στην εμπροσθοφυλακή μιας ελπίδας  που ονειρεύεται πάντα...

ME AΓΩNIΣTIKOYΣ XAIPETIΣMOYΣ

ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΧΑΥΤΕΙΑ!ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΧΑΥΤΕΙΑ!

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ!


