
 

 

 Όλοι στη μάχη για να καταργήσουμε τον αντεργατικό και χουντικής κοπής  νόμο Χατζηδάκη (4808/21) 

Ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ,έθεσαν σε  εφαρμογή τις διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη, 

ο οποίος εκτός από τα δώρα που κάνει στους εργοδότες και που είναι συνοπτικά η κατάργηση του 8ωρου και 

εφαρμογή 10ωρου με ατομική σύμβαση, αύξηση υπερωριών και μείωση του εργατικού κόστους, κατάργηση της 

Κυριακάτικης αργίας για πολλούς κλάδους εργαζομένων , κατάργηση ουσιαστικά του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας, μη ακύρωση απολύσεων, επέκταση του διακεκομμένου ωραρίου και αρκετά άλλα  , ταυτόχρονα δίνει 

την δυνατότητα στους εργοδότες να έχουν ΑΜΕΣΗ πρόσβαση και κατά συνέπεια τον έλεγχο των σωματείων 

μέσα από το κρατικό φακέλωμα των μελών του . Επίσης απαγορεύει την περιφρούρηση της απεργίας, καταργεί το 

απεργιακό δικαίωμα σε κρίσιμους κλάδους όπως πχ των Μεταφορών και επιβάλλει τους απεργοσπάστες.  

Ο νόμος ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2021 και η τακτική που ακολουθήθηκε από τις κυρίαρχες παρατάξεις  στα 

σωματεία , στην Ομοσπονδία Μεταφορών , στο ΕΚΑ και στην ΓΣΕΕ ( ΔΑΚΕ , ΠΑΣΚΕ ,ΣΥΡΙΖΑ , ΠΑΜΕ ,ΕΝΟΤΗΤΑ) 

ήταν πολλά λόγια για το πόσο αντεργατικό και καταστροφικό είναι το νομοσχέδιο αλλά ελάχιστη κινητοποίηση. 

Μέχρι και την μία μοναδική 24ωρη απεργία με απόφαση κλιμάκωσης στις 3 Ιούνη την μετέφεραν αργότερα και την 

μέρα της ψήφισης έκαναν απλά ένα συλλαλητήριο μνημόσυνο. Ούτε αγώνες , ούτε κλιμάκωση , μόνο ένα μεγάλο 

ΤΙΠΟΤΑ , ακριβώς δηλαδή ότι έκαναν σε όλα τα νομοσχέδια των μνημονίων:  

Πολλά λόγια και πράξεις ελάχιστες ως μηδενικές. 

Παρόλα αυτά ένας σημαντικός αριθμός σωματείων , σχημάτων , συλλογικοτήτων και εργαζομένων δεν σταμάτησε 

να μάχεται για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ του νόμου Χατζηδάκη.  

Την Τρίτη 22 Φλεβάρη στις 6:00 το απόγευμα διοργανώνεται εργατική διαδήλωση για την κατάργηση του νόμου 

και για  διεκδίκηση των αιτημάτων μας. 

Σαν ΕΑΣ δεν αποδεχόμαστε ως τετελεσμένο γεγονός τον νόμο Χατζηδάκη. Καλούμε τους εργαζόμενους σε 

πανεργατική συσπείρωση, ξεσηκωμό και μαζικό αγώνας για την ανατροπή του, με κλιμάκωση και προκήρυξη 

πανεργατικής πανελλαδικής απεργίας! 

Δεν περιμένουμε κανέναν αγώνα από τις παρατάξεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού αλλά και 

ούτε του γραφειοκρατικού γιατί: ΜΟΝΟ Ο ΛΑΟΣ ΣΩΖΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟ  

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΦΛΕΒΑΡΗ 2022 

ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΙΣ 6.00  το απόγευμα στην ΠΛ. ΚΟΡΑΗ 

Μαχόμενα Σωματεία που καλούν: 

Σύλλογος Μεταφραστών Επιμελητών Διορθωτών (ΣΜΕΔ) 

Σύλλογος Υπαλλήλων Βιβλίου – Χάρτου – Ψηφιακών Μέσων Αττικής (ΣΥΒΧΨΑ) 

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. «Κώστας Σωτηρίου» (Ανατολική Αττική) 

Σωματείο Εργαζομένων στην Εταιρία Retail World A.E.- Καταστήματα Public 

Σωματείο Εργαζομένων στη Nokia Ελλάδος 



Σωματείο Βάσης Εργαζομένων στις Μ.Κ.Ο. – Σ.Β.Ε.Μ.Κ.Ο. 

ΣΕΦΚ- ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Πανελλαδικό Σωματείο Εργαζομένων στην Έρευνα και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.  

Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών καλεί στην Εργατική Διαδήλωση την Τρίτη 22/2 

 το Σωματείο Εργαζομένων Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ» πήρε απόφαση για συμμετοχή στην Εργατική Διαδήλωση  

 η Ε’ ΕΛΜΕ Αθήνας 

ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) καλεί στην Εργατική Διαδήλωση ενάντια 

στο νόμο Χατζηδάκη   

Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΕΒΕ "Αλ. Φλέμιγκ"  

ΣΕΠΕ ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  

ΣΕΠΕ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

Δ' ΕΛΜΕ ΑΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Β΄ΕΛΜΕ Αθήνας 

ΕΛΜΕ Ανω Λιοσίων - Ζεφυρίου - Φυλής 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕ η Αθηνά 

 

Φλεβάρης 2022 

Η γραμματεία της ΕΑΣ  


