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ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ      19/5/2021 

Δόθηκε στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εργασίας το σχέδιο νόμου για τα  εργασιακά. Με 

το νομοσχέδιο  επιχειρείται να νομιμοποιηθεί η Εργασία χωρίς σταθερό ωράριο, με τις 

ελάχιστες αμοιβές, χωρίς δυνατότητα διεκδίκησης.   

Βασικοί άξονες του νομοσχεδίου αφορούν: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το νομοσχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει πολλές ακόμα αντεργατικές 

ρυθμίσεις. Παρά την τεράστια προσπάθεια του Υπουργείου Εργασίας να παρουσιάσει το 

βάρβαρο νομοσχέδιο ως εκσυγχρονισμό, ο κόσμος της δουλειάς δεν πείθεται και θα παλέψει 

με αίτημα:  ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ. 

Το Κλαδικό Σωματείο  συμβάλει στην ανάπτυξη αγώνα και στον Κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας. 

Συμμετέχουμε στην  Απεργία  που θα γίνει  για να απαιτηθεί η απόσυρση του νομοσχεδίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
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1. ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ 

ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Καταργείται στην πράξη το 8-ωρο 

αφού δίνεται η δυνατότητα να  

παρατείνεται χωρίς αμοιβή ο 

χρόνος εργασίας (απλήρωτη 

εργασία). Η διευθέτηση του 

χρόνου εργασίας, εντατικοποιεί 

ακόμα περισσότερο την εργασία 

κρατώντας καθηλωμένους τους 

μισθούς. Το νομοσχέδιο δίνει τη 

δυνατότητα στους εργοδότες να 

επιβάλλουν ακόμα και 

διακεκομμένο ωράριο σε 

εργαζόμενους μερικής 

απασχόλησης.     

2.  ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

Ατομικές Συμφωνίες 

σημαίνουν εργασία χωρίς 

δικαιώματα. 

Πραγματοποιούνται 

αποκλειστικά στο εκβιαστικό  

πλαίσιο που επιβάλλει η 

Εργοδοσία. Η επιβολή των 

όρων εργασίας με ατομικές 

συμφωνίες χτυπάει την 

μοναδική δυνατότητα του 

εργαζόμενου να 

κατοχυρώσει θεσμικά και 

μισθολογικά  δικαιώματα: 

Τις Συλλογικές Συμβάσεις 

Εργασίας.   

3. ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ 

Ρυθμίσεις που ανοίγουν το 

δρόμο για μαζικές απολύσεις. 

Ακόμα και αν δικαστήριο κρίνει 

άκυρη μια απόλυση, η εταιρεία 

που έκανε την απόλυση, έχει 

δυνατότητα να μην 

επαναπροσλάβει τον 

εργαζόμενο που δικαιώθηκε. 

 Όταν γίνεται προειδοποιητική 

απόλυση, δίνεται το δικαίωμα 

στον Εργοδότη να μην 

απασχολεί τον εργαζόμενο 

κατά το χρόνο της 

προειδοποίησης.  
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