
 
 
 

         
        Αθήνα,  27/5/2020 
     Αρ. Πρωτ.:  3554  

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
Το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Για την 

Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας», μόνο κατ’ 
ευφημισμό μπορεί να τιτλοφορείται «Για την Προστασία της Εργασίας». Και αυτό διότι 
επιτίθεται ολοκληρωτικά στα δικαιώματα των εργαζομένων που κατακτήθηκαν με αγώνες 
και θυσίες αιώνων. 
Το  αντισυνταγματικό και αντιδημοκρατικό νομοσχέδιο του «Υπουργείου Εργασίας»: 

• ενθαρρύνει την υπερεκμετάλλευση των εργαζομένων με μείωση αποδοχών, αφού 
αυξάνονται οι ώρες υπερωριακής απασχόλησης, αλλά μειώνεται το ποσοστό 
προσαύξησης από 60% σε 40%.  

• αποδιοργανώνει την προσωπική και οικογενειακή  ζωή με την καταστρατήγηση του 
8ωρου και την κατάργηση της αργίας της Κυριακής σε δεκάδες κατηγορίες 
εργαζομένων 

• προωθεί τις ατομικές συμβάσεις επιδιώκοντας την κατάργηση των Συλλογικών 
Συμβάσεων Εργασίας και ο Υπουργός επιχειρηματολογεί για να πείσει ότι τελικά η 
ατομική διαπραγμάτευση είναι προς το συμφέρον του κάθε εργαζόμενου και όχι του 
κάθε εργοδότη, ενάντια στη διαχρονικά υφιστάμενη πρακτική, ότι τελικά πάντα 
κερδίζει ο ισχυρός εργοδότης.  

• αποκόπτει το Σ.Ε.Π.Ε. από το φυσικό του φορέα που είναι το Υπουργείο Εργασίας 
προκειμένου ο κάθε Υπουργός να απεμπολεί τις πολιτικές του ευθύνες για την 
προστασία της εργασίας. 

• αποδυναμώνει και δυσχεραίνει την συνδικαλιστική και συλλογική δράση και 
παραβιάζει ξεκάθαρα το άρθρο 23 του Συντάγματος που αναγνωρίζει την 
συνδικαλιστική δράση ως πολύτιμο κοινωνικό κεκτημένο. 

• τα συνδικάτα πλέον αντιμετωπίζονται ως «επιχειρήσεις» που θα εγγράφονται 
υποχρεωτικά σε αντίστοιχο μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) προκειμένου να έχουν «έγκριση 
λειτουργίας» και  οφείλουν να  τηρούν ψηφιακά τα βιβλία τους. 

• στις Γενικές Συνελεύσεις υποχρεωτικά θα προβλέπεται και η εξ αποστάσεως 
συμμετοχή των μελών τους. 

• οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα παρέχουν υποχρεωτικά στα μέλη τους τη 
δυνατότητα ηλεκτρονικής, εξ αποστάσεως ψηφοφορίας, διαφορετικά κάθε 
απόφασή τους θα είναι άκυρη. 

• Θεσμοθετείται πλήρες ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλιστών και περιορίζεται 
η προστασία συνδικαλιστικών στελεχών.  

• Καταργείται η υποχρεωτική  επαναπρόσληψη του εργαζόμενου που έχει δικαιωθεί 
με δικαστική απόφαση. 

• για τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας, η ψηφοφορία είναι μυστική και 
απαιτείται η φυσική ή εξ αποστάσεως ψήφος τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) 
των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.  



• ποινικοποιούνται οι απεργιακές κινητοποιήσεις και προβλέπονται αστικές, 
ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις εις βάρος των εργαζομένων - απεργών.  

• θεσμοθετείται η προστασία των απεργοσπαστών, με απειλή την κήρυξη της 
Απεργίας ως παράνομης και καταχρηστικής.   

• πέραν του προσωπικού ασφαλείας θα διατίθεται και Προσωπικό Ελάχιστης 
Εγγυημένης Υπηρεσίας τουλάχιστον στο ένα τρίτο (⅓) της συνήθως παρεχόμενης 
υπηρεσίας. 

• Προβλέπεται η θεσμοθέτηση «σύγχρονων ηλεκτρονικών μεθόδων ψηφοφορίας», με 
την πρόφαση της «δημοκρατικής νομιμοποίησης». Πρόκειται για μεθόδους που 
ενώ δεν έχουν θεσμοθετηθεί σε καμία διαδικασία εκλογών, (Εθνικές, 
Αυτοδιοικητικές, Κοινοβουλευτικές,) έρχονται αυθαίρετα να εφαρμοσθούν στα 
συνδικάτα προκειμένου να δυσχεραίνουν τη λήψη των αποφάσεών τους.  
 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
ο Νόμος  1264/1982, επί 39 χρόνια έχει καθιερωθεί σαν κοινωνικό κεκτημένο  στη 

συνείδηση όλων των εργαζομένων, προασπίζοντας τη συνδικαλιστική δράση και ελευθερία, 
σύμφωνα με το Σύνταγμα. 
Είναι προφανές πως η Κυβέρνηση επιδιώκει και ελπίζει ότι με όλα αυτά τα προβλήματα 
που δημιουργούνται, δεν θα παίρνονται αποφάσεις και κυρίως δε θα ψηφίζονται 
απεργιακές κινητοποιήσεις.  
Η συνδικαλιστική Ελευθερία αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θεσμό, ο οποίος εγγυάται τη 
δημοκρατία και την ελευθερία εν γένει, καθώς εξασφαλίζει μια στοιχειώδη ισορροπία 
δυνάμεων μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών, διασφαλίζοντας έτσι την κοινωνική Ειρήνη 
και Δικαιοσύνη. 
Οι προβλεπόμενες διατάξεις του νομοσχεδίου, ακυρώνουν στην ουσία και στην πράξη 
πολύτιμες Δημοκρατικές κατακτήσεις, φέρνοντας σε συνθήκες διωγμού το σύνολο των 
εργαζομένων και των συνδικαλιστικών τους εκπροσώπων και μας γυρίζουν αιώνες πίσω, σε 
άλλες καταδικασμένες εποχές και πολιτικές.  
 

Απαιτούμε από την Κυβέρνηση την άμεση απόσυρση του 
αντισυνταγματικού και αντιδημοκρατικού νομοσχεδίου. 

Δεν θα επιτρέψουμε στην Κυβέρνηση να καταργήσει  
κατακτήσεις αιώνων των εργαζομένων, φέρνοντας έναν νέο εργασιακό 
μεσαίωνα  με το νομοσχέδιο Χατζηδάκη. 

Καλούμε τους ΤΕ Μηχανικούς να δώσουν δυναμικό παρών σε 
όλες τις συγκεντρώσεις – διαμαρτυρίες εργασιακών Συλλόγων & 
Ομοσπονδιών. 

Καλούμε τους ΤΕ Μηχανικούς να συμμετέχουν μαζικά στην 
Απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ στις 3 Ιούνη και στις κινητοποιήσεις. 

 
ΤΟ ΑΝΤΙΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
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