
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συζητάμε σήμερα, ώστε να δώσουμε συνέχεια στις σοβαρές μάχες που δώσαμε το προηγούμενο διάστημα, 
ιδιαίτερα μπροστά στο νέο αντεργατικό τερατούργημα. Η κυβέρνηση της ΝΔ, έχοντας «άξια» συνεχίσει το έργο 
του ΣΥΡΙΖΑ, και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων, ετοιμάζεται να ρίξει την χαριστική βολή, με το 
νέο αντεργατικό νομοσχέδιο για τα εργασιακά, λαμβάνοντας αυτά τα μέτρα τώρα ακριβώς γιατί στην 
έξοδο από την πανδημία θα φανεί αυτό που κρυβόταν και είχε ξεκινήσει και πριν από αυτήν.  Η νέα, 
ακόμη πιο βαθιά καπιταλιστική κρίση. Οι νέες αντεργατικές ανατροπές, είναι βασική προϋπόθεση για την 
ανάκαμψη και την ανάπτυξη για το κεφάλαιο, είναι προαπαιτούμενος για να δοθεί εκ νέου πακτωλός 
δις στο κεφάλαιο.

Τα καίρια χτυπήματα που επιχειρεί το νομοσχέδιο στα εργατικά δικαιώματα είναι:
-Το συντριπτικό χτύπημα του 8ωρου με την καθιέρωση 10ωρης δουλειάς με απλήρωτες υπερωρίες που 
θα μπορεί να φτάνει μέχρι και στις 13 ώρες σύμφωνα με τις λεγόμενες βέλτιστες ευρωπαϊκές 
πρακτικές και που θα επιβάλλεται από τους εργοδότες με ατομικές συμβάσεις εργασίας, ακόμα κι αν το 
σωματείο του χώρου διαφωνεί και δεν υπάρχει συλλογική συμφωνία! Συνυπολογίζοντας ότι στο ν/σ, 
προβλέπεται ότι το διάλειμμα δεν αποτελεί χρόνο εργασίας και βγαίνει εκτός ωραρίου, δεν μιλάμε για 
καθιέρωση 10ωρου αλλά τουλάχιστον 11ωρου, με αναπλήρωσή των απλήρωτων υπερωριών με μειωμένο 
ωράριο ή άδεια όποτε και αν συμφέρει την επιχείρηση. Το ν/σ μάλιστα δεν κάνει διάκριση εφαρμογής του 
μέτρου για συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου, ακόμα και οι μερικώς απασχολούμενοι όχι μόνο πρέπει 
να παρέχουν πρόσθετη απασχόληση αλλά αυτό μπορεί να γίνει όχι συνεχόμενα στη βάρδιά τους, αλλά αφού 
μεσολαβήσει κενό. 

Ποιον κοροϊδεύει η κυβέρνηση όταν ισχυρίζεται ότι το 8ωρο δεν καταστρατηγείται και ότι το νομοσχέδιο δίνει τη 
δυνατότητα στους εργαζόμενους να διευθετήσουν από μόνοι τους το χρόνο εργασίας τους;

 τους εργαζόμενους στα λογιστικά γραφεία, που ιδιαίτερα το διάστημα της πανδημίας, καλούνται να 
σηκώσουν στις πλάτες τους δυσβάσταχτο βάρος; Που έχουν ξεχάσει τί πάει να πει ωράριο, σωματική 
και ψυχική ξεκούραση αφού η εντατικοποίηση και οι απλήρωτες υπερωρίες χτυπάνε κόκκινο; Που 
βλέπουν τις προθεσμίες από την κυβέρνηση να μπαίνουν σε μη εργάσιμες ημέρες ακόμα και μέσα στον 
Αύγουστο;

 τους εργαζόμενους στις ελεγκτικές συμβουλευτικές εταιρίες, που με την εφαρμογή της τηλεργασίας η 
κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, αφού εκτός του ότι έχει χαθεί κάθε όριο εργάσιμου και μη 
χρόνου, οι εργαζόμενοι είναι απομονωμένοι στην καθημερινή επίθεση της εργοδοσίας; Που από το 
2017 (επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ) τα μεγάλα μονοπώλια έφεραν ατομικές συμβάσεις, με το διάλειμμα να 
είναι εκτός 8ώρου, την υπερεργασία να συμψηφίζεται στον μισθό και τις υπερωρίες να υπολογίζονται 
μετά τις 10 ώρες δουλειάς;

 τους εργαζόμενους στα λογιστήρια εταιριών, με τις απλήρωτες υπερωρίες, δουλειά ΣΚ και αργίες για να 
«κλείσει» ο μήνας ή ο χρόνος; Που μεγάλοι εργοδότες, προχωρούν σε απολύσεις, στοχεύοντας 
συνεχώς στην μείωση του εργατικού κόστους αξιοποιώντας την μέθοδο του outsourcing;

Είναι προκλητικό πως με το νέο ν/σ προστατεύεται το δικαίωμα στην μητρότητα. Όταν οι νέες γυναίκες στον 
κλάδο, πιέζονται για να μην μείνουν έγκυες, και αν μείνουν, οι εργοδότες τις εκδικούνται, με πίεση  να 
δουλεύουν μέχρι και μια μέρα πριν γεννήσουν, με πίεση να μην πάρουν την 6μηνη άδεια λοχείας! Όταν οι 
εργαζόμενες στις ελεγκτικές, μέχρι πριν 1 χρόνο, όπου το κατακτήσαμε μέσα από την συλλογική πάλη, δεν 
δικαιούνταν άδεια λοχείας αντίστοιχης του 6μήνου του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα να γυρνάνε στην δουλειά με 2 
μηνών βρέφος ή να παίρνουν άδεια άνευ αποδοχών. Είναι θράσος να λέει η κυβέρνηση ότι με τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας, θα μένουν με τα παιδιά τους την Παρασκευή (ημέρα σχολείου;!), την ώρα που 
σκοπεύουν να καταργήσουν και για το κλάδο την Κυριακάτικη αργία. Το να δουλέψει μια μητέρα 10 ώρες αντί 
για 8, σημαίνει επιπλέον - τουλάχιστον- 2 ώρες να βρει «άκρη» τι να κάνει το παιδί, άρα να βάλει η εργατική 
λαϊκή οικογένεια ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη.

-Η αύξηση στις 150 ώρες τις υπερωρίες (από 96 στη μεταποίηση και 120 στις υπηρεσίες) τις οποίες 
μονομερώς θα μπορούν να επιβάλλουν οι επιχειρήσεις. Μάλιστα η αύξηση των ωρών θα έρχεται στους 
εργοδότες και πιο φθηνά, καθώς μέχρι τις 150 ώρες ο εργαζόμενος θα αμείβεται με προσαύξηση μόλις 40%, 



ενώ με το ισχύον καθεστώς για πάνω από τις 120 ώρες η προσαύξηση είναι 60%. Επιπλέον, επικαλούμενες 
«επείγουσας φύσης εργασία», ακόμα κι αυτό το όριο των 150 ωρών μπορεί να ξεπερνιέται. Σε συνάρτηση με 
την υποχρέωση του εργαζόμενου να παρέχει 5 ώρες τη βδομάδα υπερεργασία, ο χρόνος εργασίας πλέον 
«σπάει τα κοντέρ» και ο εργαζόμενος χάνει το λογαριασμό. Με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που θα 
γίνεται σε εξάμηνη βάση, ένας εργαζόμενος θα δουλεύει περίπου 350 με 425 ώρες υπερωρία και από αυτές θα 
πληρώνονται στην καλύτερη περίπτωση μόνο τις 150. Μιλάμε δηλαδή για μια μεγάλη απώλεια εισοδήματος σε 
εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν σε καθεστώς υπερωριακής απασχόλησης. Βέβαια το ζήτημα της 
διευθέτησης του χρόνου εργασίας δεν μπορούμε να το δούμε μόνο από αυτή τη σκοπιά. Η κατάργηση του 
οκτάωρου απορρυθμίζει συνολικά τη ζωή του εργαζόμενου και της εργαζόμενης. Ακόμα και αν ο εργαζόμενος 
κάποια άλλη μέρα, πάρει ρεπό ή κάποια μείωση του χρόνου εργασίας, πιθανόν ύστερα από πολλές βδομάδες 
εξαντλητικής δουλειάς, αυτό δεν μπορεί σε τίποτα να αναπληρώσει την συσσωρευμένη κούραση, τη φθορά της 
υγείας του από τα απανωτά 10ωρα. Δεν μπορεί να αποκατασταθεί η πλήρης απορρύθμιση της οικογενειακής 
και κοινωνικής ζωής του εργαζόμενου, τις μυοσκελετικές και ψυχοσωματικές ασθένειες λόγω άγχους και στρες, 
που δυστυχώς είναι συχνό φαινόμενο στον κλάδο. 

-Η κατάργηση της Κυριακάτικη Αργία στον κλάδο μας και σε μια σειρά από άλλους κλάδους, παίρνοντας 
τη σκυτάλη από την προηγούμενη κυβέρνηση, που νομιμοποίησε τη δουλειά 32 Κυριακές τον χρόνο για τους 
εμποροϋπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι δηλαδή είμαστε τόσο «ελεύθεροι» να δουλέψουν 10 ώρες τη μέρα (τάχα 
για να πάρουμε «ρεπό» την Παρασκευή), αλλά δεν είμαστε ελεύθεροι να απολαύσουμε έστω την Κυριακή 
αργία, αφού θα είμαστε υποχρεωμένοι να πάμε για δουλειά.

-Προχωρά η μονιμοποίηση και η γενίκευση της τηλεργασίας, της δουλειάς από όπου θέλει η εργοδοσία, πάγια 
επιδίωξη των εργοδοτών του κλάδου, και παρουσιάζεται ώς τομή το «δικαίωμα» του εργαζόμενου στην 
«αποσύνδεση». Η ίδια η πείρα των εργαζόμενων έχει δείξει τί σημαίνει αυτό το «δικαίωμα». Σημαίνει να 
απαντάμε σε κλήσεις εργοδοτών για τα δήθεν «έκτακτα» ακόμα και Σαββατοκύριακα και βραδινές ώρες. 
Σημαίνει ότι οι τηλεργαζόμενες μητέρες, που δεν δικαιούνταν καν άδεια ειδικού σκοπού, με αποτέλεσμα να 
εργάζονται ξημερώματα και αργά το βράδυ για να φέρουν βόλτα τις δουλειές του σπιτιού, να έχουν το νου στο 
παιδί -ιδιαίτερα όσες έχουν βρέφη, αλλά και για όσο διήρκησε το χάλι της τηλεκπαίδευσης- και παράλληλα να 
προλάβουν τις προθεσμίες που τρέχουν. Άλλο ένα «δικαίωμα» που αποκτά ο εργαζόμενος είναι να 
αναλαμβάνει ο ίδιος το κόστος της τηλεργασίας, αφού, όπως λέει το νομοσχέδιο, «ο εργοδότης αναλαμβάνει το 
κόστος, εκτός εάν συμφωνηθεί να γίνεται χρήση εξοπλισμού του εργαζόμενου...». 

Η ξεκάθαρη του σωματείου μας μαζί με σωματεία άλλων κλάδων που χρησιμοποιείται εκτεταμένα η 
τηλεργασία είναι παρακαταθήκη για τον αγώνα μας καθώς έχει βοηθήσει πολλούς εργαζόμενους που είτε κάτω 
από τον φόβο της προστασίας της υγείας τους μέσα σε συνθήκες πανδημίας, είτε κάτω από τον φόβο της 
μονομερούς επιβολής ή ακόμα και της απέχθειας που μπορεί να αισθάνονται λόγω της τρομοκρατίας και της 
εντατικοποίησης που επικρατεί μέσα στους χώρους δουλειάς, αρχικά αποδέχτηκαν ως ευνοϊκό, είδαν και 
θετικά σε ένα τέτοιο μέτρο. Από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε τον χαρακτήρα της τηλεργασίας, το γεγονός ότι 
πρόκειται για μια ευέλικτη μορφής εργασίας, που αξιοποιεί όλη τη νέα τεχνολογία προκειμένου να έχει τους 
εργαζόμενους 24ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα σε ετοιμότητα να εργαστούν ανάλογα με την κάθε 
φορά διάθεση και τις ανάγκες της εργοδοσίας, δηλαδή των κερδών τους. Προτάσσουμε να γυρίσουν όλοι οι 
εργαζόμενοι, που θέλουν,  στους χώρους δουλειάς, όπου ανήκουν, φυσικά με όλα τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας. 

-Δίνεται στους μεγαλοεργοδότες περισσότερη «ελευθερία» για απολύσεις και κατοχυρώνει τη δυνατότητα να 
επιβάλει ο εργοδότης αναστολή σύμβασης χωρίς αποδοχές και χωρίς ασφαλιστική κάλυψη στον εργαζόμενο. 
Οι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν προστατεύονται από τις απολύσεις, αλλά ακόμα και στην περίπτωση που 
δικαιωθούν από τα δικαστήρια δίνεται στον εργοδότη η δυνατότητα, έναντι κάποιου αντιτίμου, να μην 
ξαναπροσλάβει τον απολυμένο. Πιο συγκεκριμένα, ακόμα και όταν η απόλυση κριθεί παράνομη, δίνεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις, καταβάλλοντας μια αποζημίωση (3 έως 24 μηνιάτικα), να ξαποστείλουν τον 
εργαζόμενο στις ουρές της ανεργίας. Έτσι εκτός της απώλειας της εργασίας του, αυτό σε πολλές περιπτώσεις 
μπορεί να οδηγήσει και σε χρηματικές απώλειες του εργαζόμενου συγκριτικά με τους μισθούς που θα λάμβανε 
έπειτα από μια θετική δικαστική απόφαση. Στο παραπάνω προστίθενται η διάταξη για τη «μακροχρόνια άδεια 
άνευ αποδοχών», η οποία δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να απαλλάσσονται για μεγάλα διαστήματα 



από μέρος του προσωπικού τους. Όπως αποτυπώνεται στο ν/σ «Η σύμβαση εργασίας τίθεται σε 
αναστολή και δεν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές». Όχι τυχαία, μας θυμίζει την «πατέντα των 
αναστολών» που εγκαινιάστηκε με την πανδημία, μόνο που τώρα οι εργοδότες δεν έχουν καμία επιβάρυνση 
και τους δίνεται η δυνατότητα, ασκώντας πίεση στον εργαζόμενο, να απαλλάσσονται από μέρος του 
προσωπικού τους. Μάλιστα, το διάστημα αυτό μπορεί να ξεπερνάει ακόμα και το έτος, στοιχείο που συνθέτει 
ένα καθεστώς ιδιότυπης ανεργίας και ομηρίας του εργαζόμενου, και όχι για την εξυπηρέτηση κάποιας 
προσωρινής ανάγκης του, όπως συμβαίνει μέχρι τώρα.
-Για όλους τους παραπάνω λόγους αλλά και για το παραπέρα χτύπημα της δράσης των συνδικάτων 
καταργείται το ΣΕΠΕ και μετατρέπεται σε «ανεξάρτητη αρχή». Μια «αρχή» που θα αναλάβει τον «έλεγχο» σε 
μια αγορά εργασίας με τη «ζούγκλα» να είναι πια κανονικότητα. Στόχευση κυβέρνησης και εργοδοσίας είναι να 
μην υπάρχει πια καμιά υποχρέωση του υπουργείου Εργασίας για τη στελέχωση της Υπηρεσίας, να 
μην είναι υπόλογη καμία κυβέρνηση για τις ελλείψεις ή τα πεπραγμένα της, με λίγα λόγια να αφαιρεθεί 
ακόμα κι αυτό το μέσο που είχαν οι εργαζόμενοι μπας και βρουν το δίκιο τους.

-Καταργεί το δικαίωμα στην απεργία σε μια σειρά κλάδους, το καθιστά καθαρά μια συμβολική πράξη, 
εισάγοντας την έννοια της «Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας σε κλάδους κοινής ωφέλειας κατά τη διάρκεια 
της απεργίας», ενώ οι προϋποθέσεις που επιβάλει συνολικά για την κήρυξη απεργίας είναι σχεδόν 
ανυπέρβλητες. Έτσι, σε μέρα απεργίας το συνδικάτο πρέπει να διασφαλίζει «τουλάχιστον το ένα τρίτο της 
συνήθως παρεχόμενης υπηρεσίας κατά τη διάρκεια απεργίας σε επιχειρήσεις δημόσιου χαρακτήρα ή 
κοινής ωφέλειας», και μάλιστα πέραν του συνηθισμένου προσωπικού ασφαλείας. Πρακτικά δηλαδή θα 
πρέπει να εργάζονται σχεδόν όλοι οι εργαζόμενοι. Επιπλέον το νομοσχέδιο βάζει νέα εμπόδια στη λήψη 
απόφασης για απεργία, καθώς επιβάλλεται στα σωματεία η εφαρμογή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, η 
οποία συνδυάζεται με την προηγούμενη διάταξη του ΣΥΡΙΖΑ περί υποχρεωτικής συμμετοχής στη 
Γενική Συνέλευση που αποφασίζει απεργία τουλάχιστον του 50% των οικονομικά ενεργών μελών του 
πρωτοβάθμιου συνδικάτου. Το σκηνικό απεργοσπασίας συμπληρώνεται με τη διάταξη που απαγορεύει την 
περιφρούρηση της απεργίας καθώς κάτι τέτοιο συνιστά «παράβαση που θα οδηγεί με δικαστική απόφαση 
στη διακοπή της απεργίας».
-Η δράση των συνδικάτων μπαίνει ακόμα περισσότερο υπό τον ασφυκτικό έλεγχο του κράτους, μέσα από το 
«φακέλωμά» τους στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων (ΓΕΜΗΣΟΕ), το οποίο θα 
είναι και προϋπόθεση για να μπορούν τα συνδικάτα να διαπραγματεύονται και να υπογράφουν ΣΣΕ, όπως και 
να προκηρύσσουν απεργίες. Το φακέλωμα προχωράει παραπέρα, αφού η ηλεκτρονική ψηφοφορία 
επιβάλλεται και στην περίπτωση της εκλογής των συνδικαλιστικών οργάνων. Ειδικά για την απεργία και τη 
συνδικαλιστική δράση, η κυβέρνηση παρουσιάζει ως «δικαίωμα» και την ηλεκτρονική ψηφοφορία, τάχα για να 
εξασφαλίζεται η «μεγαλύτερη συμμετοχή» των εργαζομένων. Κι εδώ επιβεβαιώνει ότι θέλει τον εργαζόμενο 
ξεμοναχιασμένο, μακριά από τη συλλογική συζήτηση, να περιορίζεται στο πάτημα ενός κουμπιού, με ότι αυτό 
μπορεί να συνεπάγεται για πιθανές νοθείες και παρεμβάσεις από τους εργοδότες στις ψηφοφορίες.
Το νομοσχέδιο επιπλέον προβλέπει για λογαριασμό της εργοδοσίας τη διευκόλυνση εκδίωξης των 
συνδικαλιστών, καθώς «η απόλυση συνδικαλιστή θα επιτρέπεται για σπουδαίο λόγο...». Ταυτόχρονα 
καταργείται και η Επιτροπή Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών - στην οποία συμμετείχαν και δικαστικοί - η 
οποία έκρινε μέχρι τώρα τη νομιμότητα της απόλυσης συνδικαλιστών. Έτσι, τα αφεντικά θα μπορούν να 
ξεφορτώνονται πιο εύκολα τις όποιες «ενοχλητικές» φωνές στους χώρους δουλειάς.
Για όλα τα παραπάνω ΦΥΣΙΚΑ η απαξιωμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ όχι μόνο είναι απούσα αλλά προσπαθεί 

ενεργητικά να «περάσει» ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Ψάχνει τις θετικές πλευρές του νομοσχεδίου και 
κάνει δήθεν παρεμβάσεις με σκοπό να νομοθετηθεί ανέγγιχτος ο πυρήνας του.

Εμείς συνάδελφοι δεν θα επιτρέψουμε να εγκλωβιστεί η αγανάκτηση που υπάρχει, σε επικίνδυνες λογικές 
λιγότερου κακού. Δεν είμαστε χρυσόψαρα, θυμόμαστε πολύ καλά και έχουμε πείρα πως το τσάκισμα των 
εργασιακών δικαιωμάτων, που πάντα πάει χέρι-χέρι με την καταστολή, δεν είναι δεξιά πατέντα. Η διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας δεν είναι μια προσπάθεια της εργοδοσίας που ξεκίνησε σήμερα. Εδώ και 28 χρόνια η 
λευκή βίβλος της ΕΕ έδινε τις κατευθυντήριες γραμμές για όλους τους αντεργατικούς νόμους που είχαν στόχο 
την ευελιξία της εργασίας για την θωράκιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Όλες 
οι κυβερνήσεις, όλων των αποχρώσεων συνέβαλαν σε αυτή την κατεύθυνση. Στην Ελλάδα, το ΠΑΣΟΚ σήμερα 
ΚΙΝΑΛ που δήθεν εναντιώνεται στην κυβέρνηση έφερε το βασικό νόμο της διευθέτησης, τον 3986/2011. Αυτόν 
το νόμο διατήρησε και επέκταση ο ΣΥΡΙΖΑ, το νόμο δηλαδή 4498/2017 για τους νοσοκομειακούς γιατρούς 
όπου προβλέπεται μέχρι και 12 ώρες εργασία. Ταυτόχρονα συλλογικές συμβάσεις που υπέγραψαν 



συμβιβασμένες συνδικαλιστικές ηγεσίες με τα 9ήμερα, 10ήμερα. Έχει το θράσος ο ΣΥΡΙΖΑ να καταγγέλλει ότι 
“καταργείται η κυριακάτικη αργία για χιλιάδες εργαζόμενους”, όταν ως κυβέρνηση επέβαλε δουλειά για 32 
Κυριακές τον χρόνο; Έχει το θράσος να καταγγέλλει πως η κυβέρνηση “καθιστά ουσιαστικά αδύνατο το 
δικαίωμα στην απεργία”, όταν ο ίδιος νομοθέτησε περισσότερα εμπόδια για την προκήρυξη απεργίας, 
επιχειρηματολογώντας τότε, ως κυβέρνηση, πως είναι “για το καλό του συνδικαλιστικού κινήματος”; 

Την πρόοδο που θέλουν να χωρέσουν τις ζωές μας, την βλέπουμε εδώ και έναμιση χρόνο με την έναρξη της 
πανδημίας, που μέχρι σήμερα είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. Η κυβέρνηση, αρνείται να πάρει μέτρα 
ουσιαστικής θωράκισης του συστήματος Υγείας και να επιτάξει τον ιδιωτικό τομέα χωρίς καμιά αποζημίωση, 
την ώρα που ασθενείς πεθαίνουν διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ. Εναποθέτει την ανάσχεση της πανδημίας 
αποκλειστικά στην «αυτοδιάγνωση» και στον αναγκαίο εμβολιασμό, ο οποίος, εκτός του ότι απέχει πολύ από 
το να καταστεί μαζικός, δεν μπορεί να υποκαταστήσει τα αναγκαία μέτρα προστασίας και θωράκισης του 
δημόσιου συστήματος Υγείας με ευθύνη του κράτους. Η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη τώρα, αφού η 
κυβέρνηση μας κουνάει το δάχτυλο, για να μην κινδυνεύσουν τα συμφέροντα του κεφαλαίου στον Τουρισμό, 
τον οποίο και φέτος ανοίγει με τα ίδια κριτήρια όπως πέρσι του καλοκαίρι, της προστασίας δηλαδή της 
κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων του κλάδου, των αερομεταφορών και των εφοπλιστών. Η 
επιχειρηματική δραστηριότητα στην Υγεία, η υποχρηματοδότηση των δημόσιων υπηρεσιών Υγείας, η 
λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων σαν «επιχειρήσεις», η παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων με σκοπό το 
κέρδος και ο γεωπολιτικός ανταγωνισμός έδειξαν «τα δόντια τους» και κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 
τραγικές συνέπειες για τους λαούς όλου του κόσμου. 

Καταδικάζουμε τη νέα άγρια επίθεση ισραηλινών δυνάμεων καταστολής ενάντια σε Παλαιστίνιους και 
εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον Παλαιστινιακό λαό που διεκδικεί με τον αγώνα του, εδώ και 
δεκαετίες, το αυτονόητο δικαίωμα: Να έχει δικό του κυρίαρχο κράτος, στα όρια του 1967, με 
πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Είναι εγκληματικές οι ευθύνες των Αμερικάνο – ΝΑΤΟϊκων, της 
ΕΕ, αλλά και της κυβέρνησης της ΝΔ που συνεχίζει την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ και αναβαθμίζει τις πολιτικές, 
οικονομικές, στρατιωτικές συνεργασίες με το δολοφονικό κράτος του Ισραήλ και δεν υλοποιεί την ομόφωνη 
απόφαση της Ελληνικής Βουλής του 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. 

Την ίδια ώρα, με μεγάλη ανησυχία παρακολουθούμε τις εξελίξεις με την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας μας 
στους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, όπου μέσα στους επόμενους δύο μήνες θα ολοκληρωθεί η ανανέωση 
της «Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας» (MDCA) με τις ΗΠΑ, η οποία έχει μετατρέψει ήδη την 
Ελλάδα σε μια απέραντη αμερικανοΝΑΤΟική βάση, και που αυτές τις μέρες γίνεται ακόμα μια πρόβα 
πολέμου «Astral Knight 21», με τη συμμετοχή της Ελλάδας.

Ο κόσμος τους και ο κόσμος μας. Σε συνθήκες τεράστιας ανάπτυξης των παραγωγικών δυνάμεων, της 
γνώσης και της επιστήμης, της παραγωγικότητας της εργασίας, που επιτρέπουν στην επιστήμη να φτιάχνει 
εμβόλια για μια πανδημία σε λιγότερο από έναν χρόνο, που υπάρχουν όλες οι δυνατότητες οι άνθρωποι να 
δουλεύουν λιγότερο και να απολαμβάνουν περισσότερα, σε συνθήκες, σ' αυτές τις συνθήκες, η κυβέρνηση 
αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα, συνομολογούν ότι πρέπει τα δικαιώματα μας να γυρίσουν ενάμιση αιώνα 
πίσω. Δεν το επιτρέπουμε! 
Πραγματική απάντηση απέναντι στις "ανατροπές του αιώνα" που ετοιμάζει η κυβέρνηση μπορεί να 
δώσει μόνο η συλλογική, οργανωμένη πάλη των εργαζομένων ενάντια στην στρατηγική του 
κεφαλαίου, της ΕΕ και της κυβέρνησης, διεκδικώντας σύγχρονους όρους δουλειάς, αμοιβής και ζωής 
όπως αντιστοιχούν στον 21ο αιώνα. 

Ο επιτυχημένος απεργιακός εορτασμός της Πρωτομαγιάς στις 6 Μάη κόντρα στην υπονομευτική στάση της 
ΓΣΕΕ, η σύσκεψη συνδικάτων και ομοσπονδιών στις 10/5, η κινητοποίηση στο Υπ.Εργασίας στις 12/5, το 
μαζικό συλλαλητήριο στις 13/5, μας γεμίζουν αισιοδοξία, μας οπλίζουν με αντοχή και αποφασιστικότητα για τη 
συνέχεια του αγώνα μας. Ιδιαίτερα στην απεργία τα μπλοκ του σωματείου μας συμμετείχαν και έδωσαν 
αγωνιστικό παλμό στις μεγάλες συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Πειραιά. Για πρώτη φορά στο μπλοκ μας 
είχαμε και διακριτό πανό από εργαζόμενους της ΣΟΛ, μίας από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου 
μας, από όπου υπήρχε μεγάλη συμμετοχή απεργών. 



Σε όλες τις κινητοποιήσεις καθοριστικής σημασίας ήταν η προσπάθεια για να φτάσουμε σε περισσότερα μέλη 
του μητρώου μας, σε περισσότερους συναδέλφους μας που δεν είναι μέλη, έγιναν περισσότερες εξορμήσεις σε 
χώρους. Έγινε προσπάθεια και τα ίδια τα υλικά μας να πατάνε στην πείρα του κλάδου μας, να απαντάμε 
εύστοχα. Στην ΣΟΛ οι συνάδελφοι μας κάνουν όλα αυτά τα χρόνια μια πολύ σοβαρή και αξιόλογη προσπάθεια, 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να γίνει μια μαζική ΓΣ συνέλευση των εργαζόμενων, όπου συνάδελφοι που ήρθαν 
ήταν πραγματικά χαρούμενοι πήραν θάρρος από τα μέλη που είναι στο σωματείο, έγινε καλή συζήτηση και 
επιχειρηματολογία και για το νομοσχέδιο, για την απεργία και την σημασία της οργανωμένης πάλης μέσα από 
το σωματείο. Μετρήσαμε νέους απεργούς και πολλοί εξ αυτών νέοι ηλικιακά. Να κρατήσουμε τρόπο δουλείας 
εντάσσοντας και άλλους πρωτοπόρους συνάδελφους. 

Υπάρχουν δυνατότητες να βάλουμε σοβαρά εμπόδια στο νέο αντεργατικό έκτρωμα. Άρα να συνεχίζουμε, 
χωρίς χάσιμο χρόνου, με τα μάτια μας στους χώρους δουλειάς, να φτάσουμε να συζητήσουμε με 
περισσότερα μέλη του σωματείο, αλλά και με συναδέλφους που δεν είναι μέλη. Ξέρουμε ότι υπάρχει 
οργή και αγανάκτηση. Αυτή η οργή και η αγανάκτηση πρέπει να στραφεί στον οργανωμένο αγώνα. Παράλληλα 
όμως ξέρουμε πως υπάρχουν συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν τί λέει το ν/σ, που επηρεάζονται από την 
κυβερνητική προπαγάνδα. Να πάμε πιο θαρρετά σε περισσότερους συναδέλφους με στόχο την κινητοποίησή 
τους.

Σχεδιασμός για επόμενο διάστημα

-Προχωράμε στην ΓΣ στις 22/5, όπου θα πάρουμε απόφαση για εκ νέου απεργία ως κλιμάκωση στον 
κατάλληλο χρόνο να ασκήσουμε την μεγαλύτερη δυνατή πίεση στην κυβέρνηση ώστε να μην έρθει 
στην βουλή να μην ψηφιστεί, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τον 
υπονομευτικό ρόλο της ΓΣΕΕ

Παίρνουμε όλα τα μέτρα ώστε να είναι επιτυχημένη με συζήτηση για το τί ετοιμάζονται να φέρουν, τις 
διαχρονικές ευθύνες κυβερνήσεων και την δική μας απάντηση! 

1.Εξορμήσεις σε χώρους PwC, DT, ASD(20/5), ΣΟΛ(18/5),Λογ.Δραπετσώνας, Λογ. Ν.Ιωνίας(19/5), 
Λογ.Πετραλώνων. 

2. Βάρδιες-Δουλειά με μητρώο

Να αυξηθούν οι ειδοποιήσεις με ενίσχυση των βαρδιών. Tο προηγούμενο διάστημα αυτό συνέβαλε 
καθοριστικά τόσο στην μεγαλύτερη συμμετοχή, όσο και στην ποιότητα τον συζητήσεων που κάναμε με τα μέλη 
μας! Έχουμε ευθύνη σαν ΔΣ, να φτάνουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη. Να αντιστρέψουμε την 
χαμηλή ειδοποίηση για την ΓΣ (έχουμε φτάσει σε περίπου 80 άτομα από μητρώο). Μας έχουν πει ναι περίπου 
20 συνάδελφοι που είναι πολύ χαμηλό. Να έρθει και σήμερα καλύτερη εικόνα από συναδέλφους που δεν 
έχουμε πάρει από τα γραφεία του σωματείου. Έχουν μείνει μόλις 4 μέρες, οπότε να πούμε σήμερα, ποιος και 
πότε μπορεί και ποιους συνάδελφους να εντάξουμε. 

3. Μέσα από κάθε μάχη που δίνουμε παλεύουμε για νέες εγγραφές πιο εντατικά στην μάχη για 
εγγραφές, ο στόχος της διετίας είναι 180 εγγραφές, είμαστε στις 104. 

-Στην σύσκεψη συνδικάτων και ομοσπονδιών την προηγούμενη εβδομάδα, αποφασίσαμε την επαναφορά 
του επικαιροποιημένου σχέδιο νόμου στη βάση της απόφασης των 530 Σωματείων που αφορούσε 
συλλογικές συμβάσεις, μισθό, ωράριο, εργασιακές σχέσεις, με επίκεντρο των διεκδικήσεων:

-- Το ξήλωμα του αντεργατικού νόμου του 2011, τον οποίο καμιά κυβέρνηση δεν άγγιξε, αφού ενσωμάτωνε 
τη «διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου», δηλαδή το τσάκισμα του 8ωρου μέσα από τη θεσμοθέτηση της 
απλήρωτης δουλειάς, που σήμερα γίνεται προσπάθεια να γενικευτεί με «ατομική συμφωνία» του εργαζόμενου.
-- Το ξήλωμα του νόμου του 2017 για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών, που 
καθιέρωσε τη 12ωρη δουλειά.
-- Η κατάργηση των νόμων που περιορίζουν το δικαίωμα της απεργίας και των διαδηλώσεων.
-- Η κατάργηση του «μίνι εργασιακού» της κυβέρνησης της ΝΔ που πέρασε μέσα στην πανδημία.



-- Η επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων, της ΕΓΣΣΕ.
-- Η κατάργηση των νόμων που διαδοχικά επέβαλαν δουλειά 32 Κυριακές το χρόνο για τους 
εμποροϋπαλλήλους και που σήμερα η κυβέρνηση γενικεύει για όλες τις Κυριακές σε δεκάδες ακόμα κλάδους.
Αυτό το σχέδιο νόμου στη συνέχεια να κατατεθεί στα πολιτικά κόμματα με την απαίτηση να συζητηθεί και να 
γίνει νόμος.

-Γίνεται σήμερα σύσκεψη του ΕΚΠ στις 7 μ.μ, και θα γίνει και στις 25/5 στις 5 μ.μ. του ΕΚΑ στον 
κινηματογράφο «ΤΡΙΑΝΟΝ» με σκοπό την οργάνωση της νέας απεργιακής απάντησης για να μην 
κατατεθεί το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα.

-Το Σάββατο 5 Ιούνη, Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, στις 7 μ.μ. θα γίνει μεγάλη συγκέντρωση – συναυλία 
στο Σύνταγμα. Κάλεσμα έχει βγάλει μπροστά στις εξελίξεις ΧΥΤΑ Φυλής η επιτροπή δυτικών και θα βγάλει και 
παράρτημα Πειραιά.

-Έχουμε πάντοτε στραμμένα τα μάτια μας και τα αυτιά μας στους χώρους δουλειάς μπροστά σε εξελίξεις που 
μπορεί να προκύψουν όπως είχαμε κρούσματα, αναγκαστικές άδειες, απολύσεις. Η Praktiker προχωράει σε 
απολύσεις μέσω εθελούσιας, όπως η ΕΛΛΑΚΤΩΝ τον Αύγουστο 2020 και η ΑΒ  Βασιλόπουλος τον Μάρτιο. 

-Oικονομικά :Συνάδελφοι η κατάσταση δεν είναι καλή. Είναι θετικό ότι δεν χρωστάμε στην εργαζόμενη, όμως 
είμαστε οριακά για να καλύπτουμε τις ανάγκες και τα έξοδα του σωματείου. Είναι επιτακτική ανάγκη πρώτα και 
κύρια τα μέλη του ΔΣ να τακτοποιήσουν (το είχαμε ξαναπεί και στην προηγούμενη συνεδρίαση) τις συνδρομές 
τους. Σε όλες τις πρωτοβουλίες έχουμε μέλημα την συνδρομή των συναδέλφων, ιδιαίτερα στην ΓΣ. 

Τέλος για τις αρχαιρεσίες συνάδελφοι, η παράταση λήγει στις 30/6/2021, άρα προετοιμαζόμαστε για 
αρχαιρεσίες, επιδιώκοντας να γίνουν μέσα προς τέλος Σεπτέμβρη αρχές Οκτώβρη. Σε αυτό σίγουρα 
συμβάλει ότι είμαστε σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ότι θα γίνει η ΓΣ που θέλουμε να είναι μαζική. 
Αλλά απαιτείται ένταση της δουλείας μας, ιδιαίτερα στο κομμάτι των εγγραφών. 


