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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Αμέσως μετά την Πρωτομαγιά απειλεί η κυβέρνηση να κατεβάσει το νομοσχέδιο για τα 

εργασιακά και συνδικαλιστικά μας δικαιώματα, που ετοιμάζει απ’ τον Οκτώβρη. Παρ’ όλο 

που το κείμενό του δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμα, τα κυβερνητικά στελέχη έχουν αποκαλύ-

ψει το βασικό του περιεχόμενο, το οποίο όσο περνάει ο καιρός χειροτερεύει, αφού οι συνδι-

καλιστικές ηγεσίες δεν κάνουν τίποτα όλο αυτό το διάστημα. Ο συσχετισμός με την Εργατι-

κή Πρωτομαγιά, τη μέρα δηλαδή που η εργατική τάξη σ’ ολόκληρο τον κόσμο τιμά 

τους αγώνες της με αναφορά στην εξέγερση του Σικάγο το 1886, είναι ολοφάνερος. 

Τότε, στην απεργιακή συγκέντρωση με βασικό αίτημα το 8ωρο, οι εργάτες μέτρησαν 

περισσότερους από 38 νεκρούς απ’ τις σφαίρες της αστυνομίας, εκατοντάδες συλ-

ληφθέντες και 4 εργάτες που πρωταγωνίστησαν κρεμασμένους. Αυτούς τους αγώνες 

τιμούν κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι, γι’ αυτό η κατάκτηση που λέγεται 8ωρο (που βέβαια 

απαίτησε δεκαετίες αγώνων μετά το 1886 για να κερδηθεί) αποτελεί τον πυρήνα των ερ-

γασιακών δικαιωμάτων και της συγκρότησης των εργαζόμενων. 

Σήμερα, το σύστημα θέλει να μας γυρίσει σ’ εκείνη την εποχή. Θέλει να καταργήσει 

το 8ωρο (κι ό,τι συνδέεται μ’ αυτό) και να βγάλει στην παρανομία τις απεργίες και 

τους εργατικούς αγώνες. Ο στόχος του είναι να δουλεύουμε σαν δούλοι και να «απαγο-

ρεύεται» και ν’ αντισταθούμε, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Σ’ αυτή την προοπτι-

κή κινείται το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, αυτή την «κανονικότητα» φέρνει πιο κοντά. 

Θα προβλέπει, λέει ο υπουργός Εργασίας, τη «δυνατότητα» ο εργαζόμενος να δουλεύει 

10 ώρες τη μέρα χωρίς πρόσθετη αμοιβή, κατόπιν ατομικής «συμφωνίας» με τον εργο-

δότη. Και, σε δεύτερο χρόνο, να «ισοφαρίζει» με μειωμένο ωράριο ή άδειες. Απ’ τα δυο 

κομμάτια της «συμφωνίας» βέβαια, η μόνη σίγουρη είναι η πρώτη. Πρόκειται για κατάρ-

γηση του 8ώρου. Και για να γίνει ακόμα πιο ξεκάθαρο, συνοδεύεται από αύξηση του ο-

ρίου των νόμιμων υπερωριών από 48 το εξάμηνο (όπως έχει ρυθμιστεί στη βιομηχανία 

«σιωπηλά» από το 2020) σε 150 το χρόνο. Δηλαδή, από εκεί που μέχρι και το 2019 οι 

υπερωρίες μετά τις 30 ώρες στο εξάμηνο πληρώνονταν με προσαύξηση 60%, τώρα 

θα πέσουν στο 40%, μέχρι τις 150 το χρόνο. Μεταξύ άλλων, διευκολύνεται έτσι η εργο-

δοσία να αρνείται την κάλυψη των κενών, επιβάλλοντας ατελείωτα ωράρια. 

Το ίδιο σημαντικές είναι οι ανατροπές που επιχειρεί να φέρει το νομοσχέδιο στο δικαίω-

μα στη συνδικαλιστική δράση. Κάνει υποχρεωτικές τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε 

Γενικές Συνελεύσεις με θέμα απόφαση για απεργία, πατώντας στο νόμο της κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ που απαιτεί ειδική απαρτία 50%+1 των μελών. Ποινικοποιεί τις απεργιακές κι-

νητοποιήσεις, βαφτίζοντας «κατάληψη εισόδου» και «ψυχολογική βία» την περιφρούρηση 

των συλλογικών αποφάσεων. Ακόμα κι αν μια απεργία θεωρηθεί «νόμιμη» παρά τα εμπό-

δια, απαιτεί να μη διακόπτεται η παραγωγή σε επιχειρήσεις «κοινωνικού χαρακτήρα». 

Βάζει σαν προϋπόθεση για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος την εγγραφή στο Γε-

νικό Μητρώο (που είχε ψηφίσει το Σεπτέμβρη του 2019), δηλαδή τη δυνατότητα του 

κράτους να παρακολουθεί, να ελέγχει και να παρεμβαίνει στα σωματεία, τα συλλογι-

κά όργανα των εργαζόμενων, όταν αυτά δεν λειτουργούν όπως θέλει. 



Το σύστημα κι οι κυβερνήσεις του γνωρίζουν πολύ καλά τι θέλουν και πώς να το 

προωθήσουν. Είναι ζητούμενο και για την πλευρά των εργαζόμενων να γίνει καθαρή 

η ανάγκη της αντίστασης στα σχέδιά τους. Μόνο αυτή την ανάγκη δεν εξυπηρετούν 

τοποθετήσεις περί «θετικών σημείων» του νομοσχεδίου, που ακούγονται απ’ τις φιλοκυ-

βερνητικές συνδικαλιστικές δυνάμεις. Μόνο αυτή δεν εξυπηρετούν εκτιμήσεις ότι «δεν 

μας πιάνει το νομοσχέδιο», οι οποίες (ακόμα κι αν παραβλέψουμε πόσο βαθιά υποτιμη-

τικές είναι για το ρόλο που έχουν να παίξουν οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ για την υπόθεση 

της εργατικής τάξης συνολικά) «ξεχνάνε» ότι απ’ την ΕΣΣΕ του 2011 οι υπερωρίες μας 

αμείβονται «σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα εργατική Νομοθεσί-

α» ή ότι οι νέοι είχαν μειωμένο μισθό, αντίστοιχο του «υποκατώτατου», αλλά και τους α-

γώνες που δώσαμε για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας. 

Μόνο την ανάγκη αγωνιστικής απάντησης δεν εξυπηρετούν αποφάσεις σαν αυτή 

που πήρε η ηγεσία της ΓΣΕΕ, που υποβιβάζει την Εργατική Πρωτομαγιά σε «επίσημη 

αργία», ακολουθώντας το νόμο του 2017 σε προφανή συνεννόηση με το υπ. Εργασίας, 

χωρίς ούτε καν απεργιακή συγκέντρωση και «αγνοώντας» δεκάδες αποφάσεις συνδι-

καλιστικών οργάνων κάθε βαθμίδας για απεργία και συγκεντρώσεις στις 6 Μάη. 

Μόνο αυτή δεν εξυπηρετούν όσοι συντάσσονται μαζί της, ανάμεσά τους κι οι κυρίαρ-

χες δυνάμεις στο σωματείο μας, που άλλωστε συνεχίζουν να την εκλέγουν, και με τη 

στάση τους απαγορεύουν στους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στις απεργιακές 

συγκεντρώσεις ταξικού γιορτασμού της Πρωτομαγιάς και προσπάθειας να μπει φραγμός 

στα αντεργατικά σχέδια της κυβέρνησης. 

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ έχουμε κάθε λόγο να τιμήσουμε την Εργατική Πρωτομαγιά, 

με τη συμμετοχή μας στους σημερινούς αγώνες. 

Για να μην περάσει το νομοσχέδιο που τσακίζει εργασιακά και συνδικαλιστικά δι-

καιώματα. Για ν’ αμειβόμαστε με αξιοπρεπείς όρους. Για να δουλεύουμε με ουσια-

στική ασφάλεια. 

P r o to v o u l i a Ag o n a E L PE @ g m a i l . c o m  
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