
Στην Ελλάδα ο βασικός νόμος 

της «διευθέτησης» είναι ο νόμος 

3986/2011 της κυβέρνησης 

ΠΑΣΟΚ. Αυτόν τον νόμο δια-

τήρησε κι επέκτεινε ο ΣΥΡΙΖΑ. 

Πάνω εκεί χτίζει τώρα η ΝΔ, 

τροποποιώντας τον προς το χει-

ρότερο. Μέχρι σήμερα η εφαρ-

μογή της «διευθέτησης», γίνο-

νταν με Συλλογική Σύμβαση. 

Ήταν κι αυτό ένα από τα «χρυ-

σωμένα χάπια», που αξιοποίησε 

τότε η ηγεσία της ΓΣΕΕ, για να 

περάσει ο νόμος της «διευθέτη-

σης» με τις λιγότερες αντιδρά-

σεις. Τώρα αυτό θα γίνεται με 

ατομική “συμφωνία” εργοδό-

τη-εργαζόμενου.

Για την κυβέρνηση, τα αστικά κόµµατα και το κεφάλαιο “σύγχρονος εργα-

ζόµενος” είναι αυτός που δε θα προστατεύεται από συλλογικές συµβάσεις 

και που οι όροι εργασίας του θα προκύπτουν από «ατοµική διαπραγµάτευ-

ση». Θα αµείβεται µε ψίχουλα, θα δουλεύει απλήρωτα 10ωρα και Κυρια-

κές. Θα µετατρέπει το σπίτι του σε εργασιακό χώρο και κυρίως δε θα είναι 

οργανωµένος σε συνδικάτα.

ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

Η κυβέρνηση της Ν∆ ετοιμάζεται να νομοθετήσει ένα αντεργατικό 

τερατούργημα που φέρνει τις “ανατροπές του αιώνα” στα εργασιακά 

δικαιώματα και τη συνδικαλιστική δράση.

‣ Μετά τα αντεργατικά μέτρα της περιόδου των μνημονίων, 

που ψήφισαν και διατήρησαν όλες οι κυβερνήσεις...

‣ Μετά τις νέες μορφές εκμετάλλευσης που δοκιμάστηκαν 

ή γενικεύτηκαν την περίοδο της πανδημίας...

Τώρα η κυβέρνηση καταργεί το 8ωρο, που κατακτήθηκε 

το 1920, παρουσιάζοντάς το ως “πρόοδο”! 

Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να απασχολούν τους εργαζόμενους για μια ορισμένη χρονική περίοδο μέχρι 10 

ώρες τη μέρα. Βασικό στοιχείο της «διευθέτησης» του χρόνου εργασίας είναι ότι οι επιπλέον ώρες εργασίας 

δεν αμείβονται, αλλά ανταλλάσσονται με μειωμένες ώρες και ρεπό. Η «διευθέτηση» αυξάνει τον απλήρωτο 

χρόνο της εργασίας προς όφελος του εργοδότη.

Το νομοσχέδιο βάζει κυριολεκτικά “μπουρλότο” στη ζωή εκατομμυρίων ερ-

γαζομένων. Το πόσο δουλεύουν, αμείβονται, ξεκουράζονται, θα καθορίζεται 

από την ατομική συμφωνία κάθε μεμονωμένου εργαζόμενου με την εργοδο-

σία.  

Οι εργαζόμενοι εύλογα θα αναρωτηθούν “και τι μπορώ να κάνω απέ-

ναντι σ’ αυτά;” 

Την απάντηση θα την βρουν – κυριολεκτικά – στο ίδιο το νομοσχέδιο, όπου 

προβλέπονται  επιπλέον ασφυκτικοί περιορισμοί στη συνδικαλιστική δράση 

και πιο συγκεκριμένα στο απεργιακό δικαίωμα. 

Αν ο συλλογικός αγώνας, η οργάνωση στα σωματεία, οι απεργιακοί 

αγώνες ήταν “χωρίς αποτέλεσμα”, γιατί η κυβέρνηση και η μεγάλη ερ-

γοδοσία κόπτονται να τα βάλουν στον “γύψο”; 

Γιατί αυτός είναι ο φόβος τους! 

//

“ΣΚΛΑΒΟΙ”
ΔΕ ΘΑ ΓΙΝΟΥΜΕ!



Είναι προς το συμφέρον των 
εργαζομένων η “διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας”

Το μέτρο δεν ικανοποιεί τους εργαζόμε-

νους, αλλά τις επιχειρήσεις, ώστε να μπο-

ρούν να «απασχολούν» τους εργαζόμενους 

όποτε, όσο και όταν τους έχουν ανάγκη. 

‣ Το ξεχαρβάλωμα του σταθερού ημερή-

σιου χρόνου εργασίας σημαίνει και ξεχαρ-

βάλωμα της ζωής των εργαζομένων και 

των οικογενειών τους, εκτός από τη μεγάλη 

επιβάρυνση και φθορά στην υγεία τους. 

‣ Η «διευθέτηση» δεν αφορά μια μέρα, 

αλλά τον συνολικό ετήσιο χρόνο εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι που δουλεύουν 10ωρο χά-

νουν το δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο, 

απορρυθμίζεται η οικογενειακή και κοι-

νωνική τους ζωή. 

‣ Ο εργαζόμενος μετατρέπεται σε ένα 

«ομιλούν εργαλείο», που ζει για να δου-

λεύει και όχι το αντίθετο, αφού σπαταλά 

10 - 12 ώρες καθημερινά στη δουλειά και 

στις μετακινήσεις από και προς το χώρο ερ-

γασίας του, με ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για 

ανάπαυση, πόσο μάλλον για ψυχαγωγία, 

κοινωνική και συνδικαλιστική δραστηριό-

τητα.

Η κυβέρνηση 
νομοθετεί την 
4μερη εργάσιμη 
εβδομάδα

Για να δουλέψει κάποιος 

εργαζόμενος 4ήμερο για 

κάποια περίοδο μέσα 

στον χρόνο, θα πρέπει 

την περίοδο που θα ισχύ-

ει το 10ωρο να ξεθεώνε-

ται δουλεύοντας 50 ώρες 

το 5ήμερο ή 60 ώρες 

το 6ήμερο τη βδομάδα. 

Αφού η κυβέρνηση απο-

φάσισε να «πουλήσει 

τρέλα», γιατί δεν καθιε-

ρώνει τριήμερη εργασία, 

με 14 ώρες δουλειάς τη 

μέρα;

Η αλλαγή στο χρόνο 
εργασίας θα γίνει 
με «εθελοντική» 
συμφωνία του 
εργαζόμενου

Οι αναφορές στη δή-

θεν εθελοντική επιλογή 

της 10ωρης εργασίας αποτε-

λούν “ανέκδοτο”. Το διευθυ-

ντικό δικαίωμα έχει ήδη τα 

χαρακτηριστικά των εκβια-

σμών, των απειλών και της 

απόλυσης. Σε συνθήκες πλέ-

ον που ο εργαζόμενος ατο-

μικά θα προσπαθεί να βρει 

το δίκιο του ή να αρνηθεί τις 

εργοδοτικές αξιώσεις, η κάθε 

αναφορά σε εθελοντική 

συναίνεση του εργαζόμενου 

αποτελεί πρόκληση και γεν-

νά οργή.

1ος ΜΥΘΟΣ // 2ος ΜΥΘΟΣ // 3ος ΜΥΘΟΣ // 

ΜΥΘΟΙ

ΟΙ ΜΥΘΟΙ



Η ηλεκτρονική 
κάρτα εργασίας 
θα αποκαλύπτει 
την πραγματική 
υπερωριακή 
απασχόληση

Η κοροϊδία πάει σύννε-

φο. Αν όντως η λύση στη 

“μαύρη” εργασία ήταν η 

ψηφιακή κάρτα, τι τους 

εμπόδιζε μέχρι σήμερα 

να την εφαρμόσουν για 

την αδήλωτη εργασία, 

χωρίς φυσικά να καταρ-

γείται το 8ωρο; 

‣ Οι εργαζόμενοι γνω-

ρίζουν την απάντηση. 

Σήμερα το 8ωρο και το 

5ήμερο παραβιάζονται. 

Γι’ αυτό λοιπόν και η 

κυβέρνηση το καταργεί, 

για να μπορούν νόμιμα 

οι εργοδότες να παρεμ-

βαίνουν στο ωράριο και 

τους όρους εργασίας χω-

ρίς τα τυπικά εμπόδια του 

νόμου.

O νέος συνδικαλιστικός νόμος 
στοχεύει στην “εξυγίανση” του 
συνδικαλιστικού κινήματος

Τα συνδικάτα έχουν καταστατικά και 

λογοδοτούν στα μέλη τους και όχι στην 

κυβέρνηση και την εργοδοσία. Δεν έχει 

κανέναν ρόλο η κυβέρνηση να παρεμ-

βαίνει και να καθορίζει την εσωτερική 

τους λειτουργία. Την κυβέρνηση δεν την 

νοιάζει η “εξυγίανση” των συνδικάτων. 

Άλλωστε, τα κυβερνητικά κόμματα χρόνια 

τώρα στηρίζουν τις διάφορες συνδικαλι-

στικές “μαφίες” και τους “ανθρώπους” της 

μεγαλοεργοδοσίας σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. 

Αντιθέτως υψώνει νέα εμπόδια στη συνδι-

καλιστική δράση. 

‣ Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως ψη-

φοφορίας (ηλεκτρονικά) για την πραγμα-

τοποίηση απεργίας, η οποία θα συνδυά-

ζεται με την υποχρεωτική συμμετοχή του 

50%+1 των οικονομικά ενεργών μελών 

του πρωτοβάθμιου συνδικάτου (μέτρο 

που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ), έχει στόχο να 

γίνουν οι χώροι δουλειάς “νεκροταφεία” 

και η φυσική παρουσία στα σωματεία 

και τις συνελεύσεις παρελθόν. 

‣ Οι διατάξεις του νομοσχεδίου στερούν 

από τα συνδικάτα την ελεύθερη και δη-

μοκρατική λειτουργία. Υποχρεώνονται να 

παραδώσουν στο υπουργείο Εργασίας τα 

μητρώα των μελών τους, ως προϋπόθεση 

για την υπογραφή ΣΣΕ. Το μέτρο αυτό 

συνιστά ανοιχτή παρεμπόδιση της οργά-

νωσης των εργαζομένων, όταν μάλιστα 

απολύονται καθημερινά εργαζόμενοι για 

τη συνδικαλιστική τους δράση.

Το προσωπικό ασφαλείας 
θα διασφαλίζει την 
ελάχιστη εγγυημένη 
λειτουργία τους και 
θα προστατεύει τα 
δικαιώματα των πολιτών

Αυτή η υποχρέωση των εργαζομέ-

νων πρέπει να εκπληρώνεται πέρα 

και από το «προσωπικό ασφαλείας» 

που έτσι κι αλλιώς υπάρχει και σή-

μερα. Επομένως, η υποχρέωση για 

εργασία τη μέρα της απεργίας αντι-

κειμενικά καταλαμβάνει ένα πολύ 

μεγάλο μέρος του προσωπικού. Η 

κυβέρνηση προωθεί τη μετατροπή 

της απεργίας σε μια συμβολική πρά-

ξη, ζηλεύοντας προφανώς εκείνες τις 

χώρες, όπου ο «απεργός» δουλεύει 

κανονικά φορώντας ...ένα περιβρα-

χιόνιο. Στόχος είναι να απονευρώ-

σει την απεργία, το πιο σημαντικό 

“όπλο” που έχει ο εργαζόμενος 

στον αγώνα του. 

Θα παρέχεται η δυνατότητα στον 

εργοδότη να διεκδικήσει αποζη-

μίωση από τους απεργούς και τα 

συνδικάτα σε περίπτωση που μια 

κινητοποίηση κριθεί «παράνομη», 

«καταχρηστική» ή και τα δύο. 

‣ Με δεδομένο ότι ήδη 9 στις 10 

απεργίες κρίνονται «παράνομες» ή/

και «καταχρηστικές» από τα δικα-

στήρια, αυτό σημαίνει οικονομική 

εξόντωση των συνδικάτων και 

μια «δαμόκλειο σπάθη» που θα 

επικρέμαται μόνιμα πάνω από τα 

κεφάλια των απεργών.

4ος ΜΥΘΟΣ // 5ος ΜΥΘΟΣ // 6ος ΜΥΘΟΣ // 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ



Το αντεργατικό τερατούργημα δεν είναι “κε-

ραυνός εν αιθρία”. Εντάσσεται στο στρατηγικό στόχο του 

κεφαλαίου για πιο φτηνή κι ευέλικτη εργατική δύναμη. Το 

κεφάλαιο έχει στραμμένη την προσοχή του στην εργάσι-

μη μέρα, επειδή η παραγωγή της υπεραξίας συντελείται 

μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο. Γι’ αυτό στοχεύει πάντα 

στη διεύρυνση των ορίων του εργάσιμου χρόνου. Ταυτό-

χρονα, “εξοικονομεί” και εργατικά χέρια, επιβάλλοντας σε 

λιγότερους να κάνουν την ίδια δουλειά που κανονικά θα 

έκαναν περισσότεροι.

Γι’ αυτό, εδώ και χρόνια όλες οι κυβερνήσεις, βήμα-βήμα, 

ξηλώνουν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώμα-

τα, ειδικά το δικαίωμα στον σταθερό ημερήσιο εργάσιμο 

χρόνο.

Στη βάση της στρατηγικής συμφωνίας με τους στόχους 

του κεφαλαίου, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο διατήρη-

σε τον νόμο 3986/2011, αλλά και τον εμπλούτισε με τον 

νόμο 4498/2017, που αφορά τους νοσοκομειακούς για-

τρούς, όπου προβλέπεται «μέχρι δώδεκα (12) ώρες συνε-

χής εργασία με παρουσία στον χώρο εργασίας». Κύρωσε 

Συλλογικές Συμβάσεις που υπέγραψαν συμβιβασμένες 

συνδικαλιστικές ηγεσίες και προβλέπουν αυτό ακριβώς 

που τώρα θεσμοθετεί η ΝΔ σε ατομική βάση. Έθεσε τα 

θεμέλια του χτυπήματος στο συνδικαλιστικό κίνημα, με 

τον απεργοκτόνο νόμο της Αχτσιόγλου. 

Τώρα, σύμφωνα με την πάγια τακτική του, εμφανίζεται 

αντίθετος προκειμένου να “ψαρέψει στα θολά νερά” του 

τυχοδιωκτισμού.

Το Ταμείο Ανάκαμψης, η νέα “αλυσίδα” 

για τους λαούς της Ευρώπης

Οι νέες αντεργατικές ανατροπές περιλαμβάνονται στο 

Εθνικό σχέδιο ανάκαμψης που αποτελεί τη «γέφυρα» 

της Ελλάδας των μνημονίων και των μεταμνημονιακών 

δεσμεύσεων με το πανευρωπαϊκό «super μνημόνιο» του 

Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Ο στόχος της ανάκαμψης 

αφορά τα κέρδη των λίγων φορτώνοντας τα βάρη στους 

πολλούς.

Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται από τους λαούς και 

θα κατευθυνθούν στους μεγάλους ομίλους της λεγόμενης 

“πράσινης και ψηφιακής” ανάπτυξης, ενώ για κάθε εκτα-

μίευση από το Ταμείο θα πρέπει να νομοθετούνται νέα 

αντεργατικά μέτρα, για να διασφαλιστούν τα κέρδη των 

νέων επενδύσεων.

Το ΚΚΕ καλεί τους εργαζόμενους να δυναμώσουν 

τον αγώνα και την οργάνωσή τους σε κάθε κλάδο 

και χώρο δουλειάς, για να διεκδικήσουν ζωή και 

δουλειά με δικαιώματα.

Να μπουν στον ελπιδοφόρο αγώνα για την απελευθέ-

ρωση της εργατικής τάξης και όλων των καταπιεζόμε-

νων, για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου 

από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό που σήμερα είναι 

αναγκαίος και επίκαιρος. Είναι η μόνη ρεαλιστική απά-

ντηση στη σημερινή καπιταλιστική βαρβαρότητα.

Η ζωή που μας αξίζει, προϋποθέτει οι εργαζόμενοι να 

απολαμβάνουν τον πλούτο που παράγουν με τον κόπο 

τους. Η επιστημονική γνώση, η ανάπτυξη της τεχνολογί-

ας, των ψηφιακών μέσων να αξιοποιείται για την ικανο-

ποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών, για τη μείωση 

του εργάσιμου χρόνου κι όχι για την κερδοφορία του 

κεφαλαίου.

ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ - ΕΚΤΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ!

ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ:
‣ Σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, με μείωση του ερ-

γάσιμου χρόνου. 7ωρο-5ήμερο-35ωρο.

‣ Ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις χωρίς κα-

μία εμπλοκή του κράτους.

‣ Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους 

μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων.

‣ Προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζο-

μένων, με ευθύνη του κράτους και των επιχειρηματικών 

ομίλων.

‣ Την κατοχύρωση της ελεύθερης και ανεμπόδιστης 

δράσης των συνδικάτων και των συνδικαλιστών, κόντρα 

συνολικά στην κρατική, εργοδοτική παρέμβαση και κα-

ταστολή.

Είναι ώρα οι εργαζόμενοι να αξιοποιήσουν τα δικά τους “όπλα” 

στην επίθεση του κεφαλαίου!

Μέχρι την οριστική κατάργηση της μισθωτής “σκλαβιάς”!
ΑΠΡΙΛΗΣ 2021


