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  Αθήνα   2/11/2020

   

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ η ΕΠΙΘΕΣΗ της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ σε ΜΙΣΘΟΥΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

 ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΚΑΤΑΡΓΟΥΝ ΤΟ 8-ΩΡΟ. 

Μέσα στην έξαρση της πανδημίας, η Κυβέρνηση θα έπρεπε να φροντίζει για την 

ενίσχυση των νοσοκομείων, για την αύξηση των ΜΕΘ, των δρομολογίων των Μέσων 

Μεταφοράς, για την αποσυμφόρηση των σχολικών αιθουσών και γενικά για τη 

Δημόσια Υγεία. Αντί για αυτά, σπεύδει να αξιοποιήσει την πανδημία για να μειώσει 

τους μισθούς, να καταργήσει εργατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα. 

Ο υπουργός Εργασίας παρουσίασε πρόσφατα, στο υπουργικό συμβούλιο, 

νομοσχέδιο με το οποίο καταργείται η αμοιβή των υπερωριών.  

 

Συγκεκριμένα οι βασικότερες ρυθμίσεις του νέου νομοσχέδιου προβλέπουν:  

• Απλήρωτες υπερωρίες – Κατάργηση 8ωρου. Οι Επιχειρήσεις θα μπορούν να 

απασχολούν εργαζομένους ως 10 ώρες ημερησίως, χωρίς πρόσθετη αμοιβή. Οι 

επιπλέον ώρες εργασίας θα εξοφλούνται   με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή 

ημέρες άδειας. Νομιμοποιείται δηλαδή η απλήρωτη εργασία.  

• Διευκόλυνση των απολύσεων. Οι εργοδότες, όταν απολύουν με προειδοποίηση 

θα δικαιούνται  να ΜΗΝ απασχολούν τους εργαζόμενους, για το διάστημα από 

την προειδοποίηση ως την απόλυση. Έτσι θα μπορούν να μειώνουν την 

αποζημίωση - όπως  προβλέπεται και σήμερα - χωρίς όμως την ενοχλητική για 

αυτούς παρουσία του εργαζόμενου στο χώρο εργασίας.   

• Κατάργηση των καταγγελιών στις επιθεωρήσεις Εργασίας. Οι καταγγελίες για 

εργοδοτικές αυθαιρεσίες θα παραπέμπονται στον ΟΜΕΔ αντί για τις 

επιθεωρήσεις Εργασίας. Πολύ πιο δύσκολα θα βρίσκουμε το δίκιο μας. 

• ΣΤΟΧΟΠΟΙΗΣΗ  ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ και στη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΡΑΣΗ.       

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι για να υπάρχει λήψη απόφασης για Απεργία, το 

Συνδικάτο «πρέπει να παρέχει πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ 

αποστάσεως, ηλεκτρονικώς». Ο εργαζόμενος δηλαδή   να ψηφίζει μόνος του, 

«ηλεκτρονικά», επομένως κάτω από την πίεση και τον έλεγχο των μηχανισμών της 

Εργοδοσίας.            

 Ο σκοπός είναι ξεκάθαρος. Να μην γίνονται Απεργίες, να μην γίνονται αγώνες, να 

μην υπάρχει καμία οργανωμένη αντίσταση. 

         

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

             ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, 

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤKΩΝ 
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Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο ΦΟΒΟΣ ΤΟΥΣ 

Η προσπάθεια που κάνει η 

Κυβέρνηση να  περιορίσει τα 

συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, το 

δικαίωμα στις συγκεντρώσεις , στις 

Συνελεύσεις, στην απεργία  δείχνει 

ένα πράγμα.  

ΤΟ ΦΟΒΟ ΤΟΥΣ.  Φόβο που έχουν 

πρώτοι από όλους, οι Εργοδότες 

απέναντι στην οργάνωση των 

εργαζομένων. Γιατί ξέρουν καλά ότι  

ο μόνος τρόπος να βελτιωθεί η ζωή 

μας, να κατακτήσουμε δικαιώματα 

είναι ο οργανωμένος αγώνας, η 

συλλογική δράση. Για αυτό η 

κυβέρνηση επιτίθεται στα Συνδικάτα. 

Για να προστατέψει την Εργοδοσία.   

 

 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥΣ 

Η Κυβέρνηση νομοθετεί προς όφελος και 

καθ’ υπόδειξη των μεγάλων ομίλων.  

Διαλύει μισθούς και δικαιώματα για να 

μειώσει κι άλλο το κόστος εργασίας.  

Θέλουν να μας φτάσουν  να δουλεύουμε 

για 300 ευρώ το μήνα, χωρίς ωράρια και 

δικαιώματα.  

Για αυτό στον Κλάδο μας οι Εργοδότες ΔΕΝ 

υπογράφουν Κλαδικές Συμβάσεις. Δεν 

θεσμοθετούν αυξήσεις και Δικαιώματα. 

Υποκρίνονται ότι ανησυχούν για τις πολλές 

παραιτήσεις, αλλά δίνουν εντολή στην 

Κυβέρνηση να ρίξει κι άλλο το κόστος 

εργασίας. Αξιοποιούν κάθε δυνατότητα 

των αντεργατικών νόμων. 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ 

Ένα πράγμα είναι σίγουρο: Οι εργαζόμενοι, θα σηκώσουμε το βάρος της ευθύνης, 

για τη ζωή μας, για τα δικαιώματα μας, όπως σηκώνουμε καθημερινά το βάρος της 

λειτουργίας των επιχειρήσεων.         

  Δουλειά μας τώρα είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας.  
ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ 8-ΩΡΟΥ, ΟΥΤΕ ΤΗΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.      

 

     ΘΑ ΠΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ – ΔΕ ΘΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΙΣΩ. 

Το Σωματείο μας, συντάσσεται με  Σωματεία, Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα, όλο το 

Εργατικό Κίνημα. Συντονισμένα  και οργανωμένα προετοιμαζόμαστε για μεγάλη   

   Α Π Ε Ρ Γ Ι Α Κ Η  Α Π Α Ν Τ Η Σ Η 
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