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Με αφορμή την πρόθεση της Κυβέρνησης να καταργήσει το 8ωρο, παρουσιάζουμε 

συνοπτικά τις αντεργατικές ρυθμίσεις της Κυβέρνησης, από το 2019. Η πανδημία 

αξιοποιείται στα πλαίσια της γενικευμένης επίθεσης στα εργατικά, συνδικαλιστικά 

δικαιώματα και στους  μισθούς μας.  

 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019: Ρυθμίσεις για  κατάργηση της υποχρέωσης του εργοδότη να αιτιολογεί την 

απόλυση εργαζομένου και κατάργηση  της συνυπευθυνότητας μιας επιχείρησης, σε 

περίπτωση καταστρατήγησης της νομοθεσίας από τις εργολαβικές εταιρείες με τις οποίες 

συνεργάζεται. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019: Αντεργατικός νόμος για τις Συμβάσεις Εργασίας. Μπλοκάρεται η 

δυνατότητα υπογραφής Κλαδικής Σύμβασης αλλά και η εφαρμογή της. Με τον νέο νόμο 

προβλέπεται η επικράτηση τοπικών και επιχειρησιακών Συμβάσεων έναντι Κλαδικών και η 

εξαίρεση επιχειρήσεων από την εφαρμογή Κλαδικών Συμβάσεων όταν αυτές υπογράφονται.  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020: Ασφαλιστικός νόμος. Θεμελιώνονται οι  τεράστιες περικοπές που 

έγιναν από όλες τις Κυβερνήσεις από το 2010, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ το 

κράτος εγγυάται μόνο την Εθνική Σύνταξη των 350 ευρώ. 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου: Προβλέπεται η εκ-περιτροπής εργασία 

με μείωση μισθού ως το 50%, η αναστολή Σύμβασης Εργασίας και η δυνατότητα μεταφοράς 

εργαζομένων από εταιρεία σε εταιρεία με μονομερή απόφαση του εργοδότη. 

ΜΑΪΟΣ 2020: Μηχανισμός ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. Δίνεται η δυνατότητα στους Εργοδότες να μειώσουν 

το χρόνο εργασίας κατά 50% με αντίστοιχη μείωση μισθού. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020: Νομοσχέδιο Καταστολής των Συγκεντρώσεων. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου 

περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα στις αστυνομικές αρχές να αξιολογούν τις 

συγκεντρώσεις, με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων, το χώρο και το σκοπό τους και να 

κρίνουν αν θα τις επιτρέπουν ή θα τις απαγορεύουν. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020: Κοινή Υπουργική Απόφαση: Επιδοτούνται οι εργοδότες με 200 ευρώ για 

κάθε θέση εργασίας, όταν προσλαμβάνουν μακροχρόνια άνεργους. Μειώνεται δραστικά το 

κόστος εργασίας. 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020: Πτωχευτικός νόμος. Βάζει τέλος στην προστασία της 1ης κατοικίας- 

Καθιερώνεται η πτώχευση φυσικού προσώπου. Κατάργηση αποζημίωσης των εργαζομένων 

σε περίπτωση πτώχευσης της εταιρείας που εργάζονται. 
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