
Λίγν πξηλ ηε θεηηλή Πξσηνκαγηά επέιεμε ε θπβέξλεζε λα θιηκαθψζεη ηνλ πφιεκν απέλαληί καο. 

Δελ καο αηθληδίαζε. Εδψ θαη έλα ρξφλν αμηνπνηεί ηελ παλδεκία γηα λα πεξλά ζσξεία αληηιατθψλ 

κέηξσλ, γηα λα πεξηνξίζεη θαη λα ππνλνκεχζεη ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. 

Παίννορμε θέοη μάχηξ! 
Όπσο ζηελ Πξσηνκαγηά ηνπ 2020 ηα ζπλδηθάηα ηζάθηζαλ ζηελ πξάμε ηηο θπβεξλεηηθέο απαγνξεύ-

ζεηο ζην Σύληαγκα, έηζη θαη θέηνο ζα απαληήζνπκε απνθαζηζηηθά ζηελ επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

ηεο ΕΕ πνπ βάδεη ζην ζηόραζηξν ηα δηθαηώκαηά καο.  

Θα ηηκήζνπκε ηε κέξα ζύκβνιν ησλ εξγαηώλ όινπ ηνπ θόζκνπ γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εθκεηάιιεπ-

ζεο αλζξώπνπ από άλζξσπν, θάλνληαο δηθή καο ππόζεζε ηελ νξγάλσζε ηεο πάιεο γηα ηε δσή πνπ 

καο αμίδεη. 

Θα θσηίζνπκε ηηο εγθιεκαηηθέο επζύλεο όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ γηα ηε ζεκεξηλή θαηάζηαζε ζην 

δεκόζην ζύζηεκα Υγείαο, ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο θαη ζηα κέζα κεηαθνξάο, πνπ πξνζπαζνύλ 

λα θξύςνπλ νη ππνθξηηηθέο θπβεξλεηηθέο αλαθνηλώζεηο γηα ηελ πνξεία ηεο παλδεκίαο. 

Το ανπενγαπικό νομοοχέδιο «κόκαοη»  

Σν δηάζηεκα φμπλζεο ηεο παλδεκίαο επηιέγεη ε θπβέξλε-

ζε λα λνκνζεηήζεη ηηο «αλαηξνπέο ηνπ αηψλα» θαη λα ρηπ-

πήζεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην 8σξν. 

Σν αληεξγαηηθφ πιαίζην ζην νπνίν έρνπλ ην δηθφ ηνπο 

κεξίδην νη θπβεξλήζεηο ΝΔ -ΤΡΙΖΑ-ΚΙΝΑΛ πξνβιέπεη 

παξάηαζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζε 9 θαη 10 ψξεο δνπ-

ιεηάο αλά ηξίκελν ή εμάκελν, ρσξίο πιεξσκή ππεξσξίαο, κε 

αλάινγε κείσζε ηνπ εκεξήζηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ή κε ξεπφ, 

ή κεγαιχηεξεο άδεηεο ζε κειινληηθφ ρξφλν. Τν λέν λνκνζρέδην 

απαιιάζζεη ηελ εξγνδνζία απφ ηα ηειεπηαία «εκπφδηα» ε-

θαξκνγήο ηνπ κέηξνπ, αθπξψλνληαο ηελ «πξνυπφζεζε» ηεο 

ζπκθσλίαο εξγνδφηε θαη ζσκαηείνπ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

«δηεπζέηεζεο», ζεζκνζεηψληαο πιένλ ηελ αηνκηθή ζπκθσλία 

εξγνδφηε-εξγαδφκελνπ πνπ γίλεηαη εχθνιε ιεία γηα ηελ εξγν-

δνζία.  

Οη εξγνδφηεο απειεπζεξψλνληαη λα μερεηιψλνπλ ηα σξά-

ξηα ζε πεξηφδνπο αηρκήο, ρσξίο θπζηθά ππεξσξηαθή απνδε-

κίσζε θαη λα καο ζηέιλνπλ ζπίηηα καο ζε πεξηφδνπο κεησκέ-

λνπ θφξηνπ εξγαζίαο. Τηο ξπζκίζεηο ζπκπιεξψλεη ε πξφβιε-

ςε γηα αχμεζε ησλ λφκηκσλ ππεξσξηψλ, θαζψο θαη ε έληαμε 

αθφκα πεξηζζφηεξσλ επηρεηξήζεσλ ζηε ιίζηα απηψλ πνπ 

κπνξνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ηηο Κπξηαθέο.  

Η θζνξά ηεο πγείαο καο απ’ ηελ ππεξσξηαθή 10σξε εμό-

λησζε δελ αλαπιεξώλεηαη από ξεπό ή κεησκέλν σξάξην. 

Η πγεία θαη ε δσή καο δελ είλαη «ιάζηηρν» γηα λα ηελ αμην-

πνηνύλ όπνηε θαη γηα όζν ζέινπλ ηα αθεληηθά. 

Σηνλ θιάδν γλσξίδνπκε θαιά ηη ζεκαίλεη 10σξε ή 12σξε εξ-

γαζία κε απιήξσηεο ππεξσξίεο ζηα θάηεξγα φπνπ είλαη ήδε 

θαζεζηψο. Δηδηθά εκείο πνπ εξγαδφκαζηε κε ΓΠΥ θαη δελ πιε-

ξσζήθακε πνηέ γηα ππεξσξίεο ζην εξγνηάμην ή ζην γξαθείν 

φηαλ ηξέρακε λα πξνιάβνπκε πξνζεζκίεο, πνπ απνιπζήθακε 

γηαηί δε δερηήθακε λα δνπιεχνπκε «απφ ήιην ζε ήιην». 

Μνληκνπνηνχλ ηελ «ηειεξγαζία» γηα λα απμήζνπλ ηελ εθκε-

ηάιιεπζε, δειαδή ηνλ απιήξσην ρξφλν εξγαζίαο καο, εληαηη-

θνπνηψληαο ηε δνπιεηά, επεθηείλνληαο ηνλ εξγάζηκν ρξφλν. Τν 

ζπίηη κεηαηξέπεηαη ζε ρψξν δνπιεηάο,  ηζαθίδνληαο ηελ πξν-

ζσπηθή καο δσή, καο απνκνλψλεη απ΄ηνπο ζπλαδέιθνπο ε-

κπνδίδνληαο ηελ επαθή θαη ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.  

Μεηαηξέπνπλ ηελ Κνηλσληθή Αζθάιηζε ζε αηνκηθή ππφζε-

ζε, κε ζπληάμεηο θαη παξνρέο λα κεηαηξέπνληαη ζε επελδπηηθφ 

πξντφλ κε αβέβαηε απφδνζε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκα 

θαη ζε πιήξε απψιεηα ηεο ζχληαμεο. Πξνρσξνχλ ζηελ αλάζε-

ζε ηεο απνλνκήο ζπληάμεσλ ζε εηαηξείεο (δηθεγνξηθέο θαη 

ινγηζηηθέο) πνπ ζα πιεξψλεη ν εξγαδφκελνο. 

Πξνσζνχλ ην ειεθηξνληθφ θαθέισκα θαη ςεθνθνξία γηα 

λα θαηαθέξνπλ λέν ρηχπεκα ζην δηθαίσκά καο λα απεξγήζνπ-

κε θαη λα ζπλδηθαιηζηνχκε. Τν θξάηνο παξεκβαίλεη απξνθάιπ-

πηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ. Γεκηνπξγνχλ λέν απεξ-

γνζπαζηηθφ κεραληζκφ κε ην καλδχα ηνπ πξνζσπηθνχ αζθα-

ιείαο ζε «ηνκείο δσηηθήο ζεκαζίαο». 



Πακεύορμε για πη ζωή μορ μαξ αλίζει 
ενάνπια οε ενγοδόπεξ, κρβέννηοη & κόμμαπά πορξ, ενγοδοπικό ορνδικακιομό 

Η θπβέξλεζε δειψλεη φηη ην λέν αληεξγαηηθφ ηεξαηνχξγεκα 

απνηειεί «πξναπαηηνχκελν» γηα ηελ εθηακίεπζε ησλ δηζ. 

επξψ απφ ην Τακείν Αλάθακςεο, πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο 

επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Απνδεηθλχεηαη μαλά φηη ε ηζνπέ-

δσζε ησλ εξγαηηθψλ θαηαθηήζεσλ γηα ηε δηαζθάιηζε 

θηελήο εξγαηηθήο δχλακεο είλαη πξνυπφζεζε γηα ηηο ρξπ-

ζνθφξεο επελδχζεηο ζηελ «Πξάζηλε» θαη ηελ «Φεθηαθή» 

Οηθνλνκία, ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηεο ΕΕ, ηνπο 

άιινπο θιάδνπο πξνηεξαηφηεηαο κε λέα θίλεηξα θαη πξνλφκηα 

γηα ην θεθάιαην θαη λέεο αλαηξνπέο ζηε δσή ηνπ ιανχ. 

Η λέα θξίζε ζηελ νηθνλνκία ζεκαηνδνηεί ηελ εθηφμεπζε 

ηεο εθκεηάιιεπζεο ζηνπο θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε άλνδν, 

ελψ ε αλεξγία θαη ηα επηδφκαηα θηψρεηαο ζα θπξηαξρνχλ ζε 

άιινπο θιάδνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ζπξξίθλσζε. Η «Ειιάδα 

2.0» φζν «πξάζηλε» θαη «ςεθηαθή» θη αλ είλαη δε κπνξεί 

λα απαιιαρηεί απ’ ην θαχιν θχθιν ηεο πεξηνδηθήο θξίζεο. 

Δε ρσξάεη ηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο καο.  

Η απαμησκέλε εγεζία ηεο ΓΣΔΔ δελ παίδεη απιά αληηδξαζηηθφ 

ξφιν ζηελ ελζσκάησζε ησλ εξγαδνκέλσλ, αιιά ζπλδηακνξ-

θψλεη ηελ επίζεζε σο ρξήζηκνο ζχκκαρνο ηεο εθάζηνηε θπβέξ-

λεζεο, ησλ «θνηλσληθψλ ζπκκαρηψλ» κε ην ΣΔΒ θαη ηελ Δ.Δ.. 

Η ΓΕΕ κε ηελ θπβέξλεζε θαη κε βάζε λνκνζέηεκα ηεο 

θπβέξλεζεο ΤΡΙΖΑ θεξχζζνπλ ηελ ηαμηθή πξσηνκαγηά 

παξάηαζε ηνπ ηξηεκέξνπ ηνπ Πάζρα. Ο εξγνδνηηθφο ζπλδη-

θαιηζκφο ηεο ΓΣΔΔ βάδεη πιάηε ζε κηα αθφκα θξίζηκε ζηηγκή 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ 8ψξνπ θαη ηελ πινπνίεζε ηνπ λένπ 

αληεξγαηηθνχ «πνγθξφκ».  

Ταλική ενόπηπα και αγώναξ για πην αναπνομή πηξ εμίθεοηξ  
Απέλαληη ζην κέγεζνο ηεο επίζεζεο θαη ηηο λέεο απηαπάηεο, 

δηθφο καο ζηφρνο είλαη λα αλάςνπλ εζηίεο αληίζηαζεο ζε 

θάζε εξγαζηαθφ ρψξν, λα νξγαλψζνπκε ηελ απεξγηαθή καο 

θιηκάθσζε κε ζηφρν λα κελ θαηέβεη ην λνκνζρέδην, λα ηθαλν-

πνηεζνχλ νη δσηηθέο δηεθδηθήζεηο καο, γηα ππνγξαθή ΣΣΔ κε 

απμήζεηο, γηα θαηάξγεζε ηεο επέιηθηεο εξγαζίαο, ηελ θνηλσλη-

θή αζθάιηζε.  

Ο ζπληνληζκφο ηεο δξάζεο καο κε ηα άιια ηαμηθά ζσκαηεί-

α ζηνλ θιάδν, ην πλδηθάην θαη ηελ Οκνζπνλδία Οηθνδφ-

κσλ, ην πλδηθάην Ηιεθηξνιφγσλ, κπνξεί λα βάιεη εκπφδηα 

ζηελ επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο ζε εξγνηάμηα θαη γξαθεία κπξν-

ζηά ζηε λέα επίζεζε πνπ θέξλνπλ νη δηνηθεηηθέο αιιαγέο 

ζηνπο νκίινπο, λα αλνίμεη ην δξφκν γηα ΣΣΔ. 

Έξρεηαη μαλά ζην πξνζθήλην ε αλάγθε θνηλνχ βεκαηηζκνχ 

κε ηα ηαμηθά ζσκαηεία θαη νκνζπνλδίεο πνπ θηλνχληαη ζε 

θαηεχζπλζε ξήμεο θαη ζχγθξνπζεο κε ηνλ πξαγκαηηθφ 

αληίπαιν, εξγνδφηεο θαη ΕΕ, πνπ νξγάλσζαλ ηηο απεξγηαθέο 

κάρεο ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη ηηο θηλεηνπνηήζεηο απ’ ηελ πξψ-

ηε κέξα ηεο παλδεκίαο, ελψ ηψξα νξγαλψλνπλ ηελ απεξγηαθή 

θιηκάθσζε μεθηλψληαο απ’ ηελ απεξγία ηεο 6εο Μάε.  

Έρνπκε ζεηηθή πείξα απ’ ην θνηλφ πιαίζην αηηεκάησλ πνπ 

είρακε δηαηππψζεη πάλσ απφ 530 Οκνζπνλδίεο θαη πλδη-

θάηα κεηαμχ απηψλ θαη ην Σσκαηείν καο, κε θεληξηθφ αίηεκα 

ηελ άκεζε θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ ΝΔ –

ΤΡΙΖΑ -ΚΙΝΑΛ πνπ ηζαθίδνπλ Σπιινγηθέο Σπκβάζεηο, εξγαζη-

αθέο ζρέζεηο θαη θνηλσληθή αζθάιηζε.  

Με ηηο αλάγθεο καο κπξνζηά απαηηνχκε εδψ θαη ηψξα:  

 ΚΑΣΧ ΣΑ ΥΕΡΙΑ απ΄ην 8σξν! Παιεχνπκε γηα κείσζε ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο, 5λζήκεξν-7σξν-35σξν. Να 

κελ ηνικήζεη ε θπβέξλεζε λα θέξεη ην λέν αληεξγαηηθφ λνκνζρέδην κε ηηο «αλαηξνπέο ηνπ αηψλα». 

 Οπζηαζηηθά κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρψξνπο δνπιεηάο θαη ηα ζρνιεία. 

 Καλέλαο ρσξίο αμηνπξεπέο εηζφδεκα! Έθηαθην επίδνκα 800 Επξψ γηα ηελ θάιπςε ησλ επεηγνπζψλ αλαγθψλ ηεο παλ-

δεκίαο ζηνπο άλεξγνπο θαη κε ρακειφ εηζφδεκα κεραληθνχο. Υνξήγεζε ζηαζεξνχ επηδφκαηνο αλεξγίαο γηα ηνπο κηζζσ-

ηνχο κε ΔΠΤ θαη απηναπαζρνινχκελνπο.  

 Ελίζρπζε ηνπ Δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο Τγείαο. Άκεζε επίηαμε ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα Τγείαο. 

 Κάησ ηα ρέξηα απφ ηα ζπλδηθάηα θαη ηελ νξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 Όρη ζηε κνληκνπνίεζε ηεο ηειεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παλδεκίαο.  

 πιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο πνπ λα θαηνρπξψλνπλ ξηδηθέο απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο. Καηάξγεζε ηνπ ΔΠΤ θαη θάζε 

κνξθήο ειαζηηθήο εξγαζίαο, κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ ΔΠΤ ζε θαλνληθέο ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ.  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,ΓΕΩΛΟΓΩΝ,ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ,ΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ) 
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