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ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  11  ΙΟΥΝΗ : ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ  ΝΕΕΣ  ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.   

                                         ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ – ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.                     28/5/2020 
 

Ο νέος νόμος που πέρασε πρόσφατα η Κυβέρνηση,  δίνει τη δυνατότητα στους Εργοδότες να 

μειώσουν το χρόνο εργασίας των εργαζομένων κατά 50% (εκ-περιτροπής εργασία) με αντίστοιχη 

μείωση του μισθού. Το κράτος θα επιδοτεί το 60% των απωλειών.      

     ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Εργαζόμενος  με μισθό 900 ευρώ το μήνα, που θα 

ενταχθεί στο πρόγραμμα, θα δει το μισθό του να διαμορφώνεται ως εξής : 450 ευρώ από τον 

Εργοδότη (50%)  και  270 ευρώ επίδομα από το κράτος. Δηλαδή ο μισθός θα μειωθεί κατά 20%. Η 

ίδια μείωση θα ισχύσει για επίδομα άδειας  και δώρο Χριστουγέννων. 

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ:  

Οι αλυσίδες των Διαγνωστικών Κέντρων, με 

την πρώτη μείωση τζίρου, οδήγησαν 

εκατοντάδες εργαζόμενους σε αναστολή 

σύμβασης και εκ-περιτροπής εργασία, παρά 

την μεγάλη κερδοφορία των τελευταίων 

χρόνων. Φόρτωσαν δηλαδή το κόστος 

εργασίας στους ίδιους τους εργαζόμενους. Η 

Κυβέρνηση σήμερα διευρύνει αυτή τη 

δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις. 

  

Ενάντια στις αντεργατικές ρυθμίσεις, για να φέρουμε τα αιτήματα μας στο προσκήνιο.   

Παίρνουμε μέρος στο συλλαλητήριο στις 

 

        11 ΙΟΥΝΗ  7μ.μ. στο  ΣΥΝΤΑΓΜΑ 

 ΚΑΜΙΑ  ΜΕΙΩΣΗ  ΜΙΣΘΟΥ  -  ΟΧΙ  ΣΤΗΝ  ΕΚ-ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ  ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 Υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις και κατοχύρωση Δικαιωμάτων.  

 ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΟΝΙΜΗ ΔΟΥΛΕΙΑ.  

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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           ΕΥΕΛΙΞΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Στην πραγματικότητα η Κυβέρνηση σπεύδει, να 

ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των μεγάλων 

ομίλων. Δηλαδή να εργάζεται ο μισθωτός, χωρίς 

σταθερά ωράρια, εντατικοποιημένα και με τις 

λιγότερο δυνατές απολαβές. Αυτό δηλαδή που 

ονομάζεται ευελιξία της εργασίας.  

Λένε ψέματα ότι  τα μέτρα παίρνονται λόγω Κορωνοϊού. Τα μέτρα παίρνονται, με αφορμή τον 

κορωνοϊό, για να μονιμοποιηθούν. Ανάλογα ψέματα μας έλεγαν για τους μνημονιακούς  νόμους, 

ότι είναι προσωρινοί. Κανένας νόμος  δεν καταργήθηκε μετά την έξοδο από τα μνημόνια. 
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