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10 Ιούνη 2021: ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ!
Όλοι στον αγώνα για να μην περάσει το αντεργατικό νομοσχέδιο που θέλει να τσακίσει
τα εργασιακά δικαιώματα, που θέλει να βγάλει το συνδικαλισμό στην παρανομία!
 Χτύπημα του 8ωρου, μείωση της αποζημίωσης για τις υπερωρίες
 Με τη «διευθέτηση του ωραρίου», κάθε εργαζόμενος, σε ατομικό επίπεδο, καλείται
να δουλεύει 10ωρα χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή και να «ισοφαρίζει» τις πρόσθετες
ώρες κάποια επόμενη περίοδο, όπως βολεύει τον εργοδότη.
 Το ανώτατο όριο των υπερωριών στη βιομηχανία αυξάνεται από 96 ώρες το χρόνο
(που ήταν 60 ώρες το χρόνο επί δεκαετίες μέχρι το 2020), στις 150 ώρες το χρόνο.
Πρόκειται για το πλήθος των ωρών υπερωρίας που αποζημιώνονται με προσαύξηση
40%, ενώ όταν ξεπερνιέται αυτό το όριο η προσαύξηση είναι 60%.
Το σύστημα θέλει τη ζωή των εργαζόμενων απόλυτα υποταγμένη στις ανάγκες του.
Μας θέλει μόνιμα διαθέσιμους στην εργοδοσία. Θέλει να σπάσει κάθε σταθερότητα
στο ωράριο, κάθε προγραμματισμό που έχουμε για εμάς και τις οικογένειές μας. Και μάλιστα μειώνοντας ή μηδενίζοντας τις όποιες προσαυξήσεις παίρνουμε για τη δουλειά πέρα απ’ το κανονικό ωράριο. Ταυτόχρονα, χτυπάει την κεντρική κατάκτηση των εργαζόμενων, το 8ωρο, και θέλει να μας διασπάσει, προωθώντας την «ατομική διαπραγμάτευση».

 Απαγόρευση των απεργιών και των απεργιακών κινητοποιήσεων
 Αυξάνονται οι προϋποθέσεις για απόφαση και για προειδοποίηση για απεργία, με
σκοπό να βγαίνουν ακόμα πιο εύκολα «παράνομες» από τα δικαστήρια.
 Απαγορεύεται η κάλυψη από Εργατικό Κέντρο ή Ομοσπονδία απεργίας που κρίθηκε
«παράνομη». Περίπτωση που έχουμε ζήσει και στα ΕΛΠΕ.
 Απαγορεύεται η περιφρούρηση της συλλογικής απόφασης για απεργία. Επιβάλλεται
η αποδοχή οποιουδήποτε μηχανισμού χρησιμοποιήσει η εργοδοσία για απεργοσπασία.
 Πέρα απ’ το προσωπικό ασφαλείας, σε κάθε απεργία σε επιχειρήσεις «κοινής ωφέλειας» (που βέβαια τα κέρδη της μόνο στο «κοινό» δεν πάνε) πρέπει το σωματείο να
διασφαλίζει ότι η παραγωγή παραμένει τουλάχιστον στο 1/3 του συνήθους κατά τη
διάρκεια της απεργίας.
Στην ουσία, οι απεργίες, ειδικά των πρωτοβάθμιων σωματείων, είτε απαγορεύονται είτε επιτρέπονται μόνο αν δεν έχουν καμία συνέπεια για την εργοδοσία.

 Ασφυκτικός κρατικός έλεγχος των σωματείων
 Τα σωματεία θεωρούνται «παράνομα» αν δεν δίνουν τα στοιχεία τους στο ηλεκτρονικό Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων.
 Τα σωματεία υποχρεώνονται να κρατούν ηλεκτρονικά βιβλία με όλα τα στοιχεία των
μελών τους, τα πρακτικά τους, τη διαχείριση του ταμείου τους κ.ά.
 Σε Γενικές Συνελεύσεις για απεργία και σε εκλογές, τα σωματεία υποχρεώνονται να
έχουν και ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Το κράτος θέλει να γνωρίζει και να φακελώνει τα συλλογικά όργανα των εργαζόμενων.
Να ορίζει τον τρόπο λειτουργίας τους. Ο σκοπός είναι τα σωματεία, ο βασικός τρόπος
οργάνωσης των εργαζόμενων δηλαδή, να υπάρχουν μόνο στα λόγια, να αποφασίζουν μόνο ό,τι βολεύει την κυβέρνηση και την εργοδοσία, να μην υπερασπίζονται
τα δικαιώματα των ίδιων των μελών τους.
Κι αυτά είναι μέρος μόνο των διατάξεων του νομοσχεδίου. Δεν υπάρχουν «θετικές διατάξεις». Όποιες παρουσιάζονται σαν τέτοιες, είναι πράγματα που είτε ίσχυαν ήδη είτε δεν έχουν
κανένα ουσιαστικό περιεχόμενο. Όταν πχ. η κυβέρνηση «διαφημίζει» ότι προβλέπει μέτρα ενάντια στη βία και την παρενόχληση ή ότι προβλέπει «δικαίωμα αποσύνδεσης» στην τηλεργασία,
είναι να αναρωτιέται κανείς αν μέχρι τώρα ήταν νόμιμο οι εργοδότες να δέρνουν εργαζόμενους και να βάζουν μπράβους να τους παίρνουν πίσω το δώρο Χριστουγέννων στο ΑΤΜ (όπως
γίνεται σε υπερβολικά πολλές περιπτώσεις εδώ και χρόνια), ή αν μέχρι τώρα ήταν νόμιμο να
δουλεύεις εκτός ωραρίου (είτε από κοντά είτε απομακρυσμένα). Όσοι μιλούν για «θετικές διατάξεις», και ειδικά οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, προσπαθούν να κρύψουν ότι δεν είναι διατεθειμένοι να οργανώσουν τον αγώνα που χρειάζεται για την ανατροπή μιας επίθεσης τέτοιου
μεγέθους.
Τα αντεργατικά νομοσχέδια ανατρέπονται στο δρόμο! Το σύστημα ψηφίζει τους αντεργατικούς νόμους για να επιβάλει χειρότερους όρους για τους εργαζόμενους και καμία κυβέρνηση
δεν πρόκειται να τα καταργήσει «μ’ ένα νόμο κι ένα άρθρο» που υπόσχονται όσοι μας θέλουν
με σκυμμένο το κεφάλι.
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