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Απόσυρση τώρα του νόμου Βρούτση!
Να σηκώσουμε το γάντι απέναντι στην άθλια πολιτική που θέλει να καταργήσει το 8ωρο και
την απεργία. Να κάνουμε κουρέλι την πολιτική τους, τα «αποφασίζομεν και διατάσσομεν». Και
πριν από όλα το νέο αντεργατικό και αντισυνδικαλιστικό νομοσχέδιο Βρούτση.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Κάθε μέρα που περνά γίνεται φανερό με τον πιο τραγικό τρόπο ότι οι επιλογές της κυβέρνησης
της ΝΔ έχουν οδηγήσει την πανδημία εκτός ελέγχου, το ΕΣΥ να καταρρέει, τα κρούσματα να
αυξάνονται. Την ώρα που τα εργασιακά δικαιώματα μπαίνουν στο «γύψο», οι εργοδότες
«τρίβουν» τα χέρια τους με όλες τις αντεργατικές ρυθμίσεις που περνούν, ενώ, όποιος προσπαθεί
να αντισταθεί φιμώνεται από τις δυνάμεις καταστολής.
Η κυβέρνηση της ΝΔ δεν προτίθεται να κάνει καμιά ανακωχή. Παρά την πανδημία, την εκτίναξη
της ανεργίας και της φτώχειας, συνεχίζει ακάθεκτη την επίθεση στον κόσμο της εργασίας. Δίνει
τα πάντα στο κεφάλαιο, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους κλινικάρχες. Γι’ αυτούς υπάρχει
ζεστό χρήμα, κρατική προστασία και φοροαπαλλαγές. Ενώ για τους εργαζόμενους οι μισθοί
πείνας, η εργασιακή εξόντωση, η σαρδελοποίηση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η
εργοδοτική υγειονομική ασυδοσία στους χώρους δουλειάς.
Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο Βρούτση, υλοποιώντας τις ορέξεις του ΣΕΒ, των επιχειρηματιών και
της ΕΕ, όπως αποτυπώνονται αυτές στην περιβόητη έκθεση Πισσαρίδη, επιχειρεί να διαλύσει
κάθε εργασιακό δικαίωμα που δεν κατάφεραν να καταργήσουν όλες οι μνημονιακές κυβερνήσεις
μαζί. Θέλουν να γυρίσουν τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα 100 χρόνια πίσω επιβάλλοντας
10ωρη δουλειά παντού και μάλιστα απλήρωτη για τις δύο επιπλέον ώρες. Η τηλεργασία
ενισχύεται ενώ η κυριακάτικη αργία δέχεται ένα ακόμα πλήγμα. Τα εργατικά σωματεία
«φακελώνονται» μέσω του μητρώου συνδικαλιστικών οργανώσεων, γίνεται ευθεία επίθεση στο
δικαίωμα στην απεργία, μέσω των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στα σωματεία. Προωθείται η
περαιτέρω ποινικοποίηση των αγώνων και η ριζική περιστολή του δικαιώματος στη
συνδικαλιστική οργάνωση και δράση.
Πιο συγκεκριμένα:
Η κατάργηση του καθορισμένου εργατικού ωραρίου
Αν η τηλεργασία καταργούσε μια φορά το διαχωρισμό μεταξύ εργάσιμου και ελεύθερου χρόνου,
αν η εργοδοσία έψαχνε κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο για να κερδίσει μέσα από την απλήρωτη
εργασία μας, τώρα η διευθέτηση του χρόνου εργασίας απλώνεται μέσα στο εξάμηνο, διαλύοντας
με κάθε τρόπο το πλήρες ωράριο που σήμερα είναι στις 21 ώρες και ταυτόχρονα κρατώντας
καθηλωμένο το ωρομίσθιο. Ενώ, η εισαγωγή του «ψηφιακού ωραρίου» με εφαρμογή της
ηλεκτρονικής κάρτας του εργαζόμενου, αυξάνει την εντατικοποίηση της εργασίας και τον
περιορισμό των διαλλειμάτων για φαγητό, τουαλέτα κλπ.

Τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα αν αναλογιστούμε τις «έκτακτες» περιπτώσεις, όπου ο
εργοδότης ή η επιχείρηση απαιτεί αναβαθμισμένη εργασία. Σε αυτές, ο εργαζόμενος υπάγεται σε
καθεστώς απλήρωτης υπερωρίας (συν 2 ώρες την ημέρα με βάση το νομοσχέδιο) αλλά αυτή τη
φορά για 5ημερη εργασία. Δηλαδή μια βδομάδα, δύο βδομάδες, ένας μήνας - ή όσο προστάξει η
διεύθυνση - ο εργαζόμενος θα δουλεύει 5 μέρες την βδομάδα και 10 ώρες την ημέρα. Η νομική
“ανταμοιβή” του εργαζομένου (τυπικά) θα είναι παραπάνω μέρες άδειας ή εξτρά ρεπό αλλά όχι
αύξηση μισθού.
Επεκτείνεται, τέλος, το χτύπημα στην Κυριακάτικη Αργία, με προσθήκη επιχειρήσεων και
εργασιών που θα μπορούν να ανοίγουν Κυριακή. Η κυβέρνηση απλώνει το χέρι στην εργοδοσία,
όπου, ειδικά στον κλάδο μας, από καιρό αμφισβητεί ανοιχτά την αργία των Τριών Ιεραρχών και
άλλες καταχτημένες αργίες και επιβάλλει απλήρωτη δουλειά την Κυριακή με τη διεξαγωγή των
διαγωνισμάτων.
Τσακίζουν το δικαίωμα στην απεργία γιατί θέλουν τα εργατικά δικαιώματα στο “γύψο”
Μας θέλουν διαλυμένους και υποταγμένους γι αυτό χτυπάνε τα συνδικάτα. Για να μπορούν να
εκβιάζουν τον κάθε ένα από μας μοναχό του με τα διλήμματα «ψωμί ή υγεία», «δουλειά ή
εργασιακή αξιοπρέπεια». Γι αυτό επιχειρούν να τσακίσουν το δικαίωμα στην απεργία!
Ορίζουν ότι προϋπόθεση για την άσκηση συνδικαλιστικού δικαιώματος είναι η δημιουργία
αρχείου ηλεκτρονικού φακελώματος για τους συνδικαλιζόμενους, ενώ εάν δεν παρέχεται εξ
αποστάσεως συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και ψήφος σε όποιο μέλος το επιθυμεί, η
προκήρυξη απεργίας θα θεωρείται παράνομη. Ολοκληρώνουν τον αντεργατικό κατήφορο της
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που υπερδιπλασίασε τον απαιτούμενο αριθμό συμμετοχής για να
προκηρύσσει απεργία ένα πρωτοβάθμιο σωματείο. Είναι ξεκάθαρο ότι μεθοδεύουν με κάθε
τρόπο την κατάργηση της ζωντανής συλλογικής λειτουργίας των σωματείων, επιχειρούν να
νοθεύσουν την ψήφο των εργαζόμενων με αυταρχισμό και απειλές γιατί φοβούνται τον
οργανωμένο λαό!
Οι παραπάνω διατάξεις δεν επελέγησαν τυχαία αλλά επιχειρούν εντέχνως να θέσουν εκτός
νόμου τα μαχητικά πρωτοβάθμια σωματεία. Έρχονται να στοχοποιήσουν φωτογραφικά τις από
τα κάτω απεργίες και τον συντονισμό των σωματείων, αυτών δηλαδή που συνήθως προκαλούν το
μεγαλύτερο πρόβλημα για την εργοδοσία.
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις με τη βούλα των επιχειρηματικών ομίλων
Το νομοσχέδιο Βρούτση δε σταματά εκεί αλλά έρχεται να βάλει χέρι και στις συλλογικές
διαπραγματεύσεις. Δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και υπογραφής ΣΣΕ θα έχουν πλέον
μόνο οι οργανώσεις εργαζομένων που έχουν εγγραφεί στα νομοθετημένα ψηφιακά μητρώα
(δηλαδή τα σωματεία που έχουν δεχτεί να φακελώσουν ηλεκτρονικά όλα τα μέλη τους), ενώ, η
επίλυση συλλογικών διαφορών αφαιρείται από τις Επιθεωρήσεις Εργασίας και ανατίθεται στον
αντιδραστικό ΟΜΕΔ, κάνοντας τον διαμεσολαβητή για τη «συμφιλίωση» με τα θέλω των
επιχειρηματικών ομίλων.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές, η κυβέρνηση θέλει το λαό δεμένο για να περάσει νέα μέτρα, ένα
νέο μνημόνιο ουσιαστικά που προβλέπεται από το πακέτο του Ταμείου Ανάκαμψης της ΕΕ. Μιας

«ανάκαμψης» που αφορά αποκλειστικά τις μεγάλες επιχειρήσεις και θέλει τσακισμένους τους
εργαζόμενους.
Ο μόνος δρόμος είναι η πάλη και η διεκδίκηση για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες μας. Με
συσπείρωση και οργάνωση στα σωματεία. Με απεργίες, διαδηλώσεις και μαχητικούς αγώνες. Με
συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων. Για να σπάσει το συνδικαλιστικό lockdown των ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ και του κυβερνητικού-εργοδοτικού συνδικαλισμού.
Μόνο ο λαός σώζει το λαό
Αντίσταση – αγώνας – αλληλεγγύη - ανατροπή
Η κυβέρνηση αυτές τις μέρες παίρνει μηνύματα με τις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις που
έγιναν σε όλη την χώρα. Ακούστηκαν τα διαχρονικά και όσο ποτέ επίκαιρα συνθήματα του
Πολυτεχνείου, αλλά και τα αιτήματα για την προστασία της ζωής, της υγείας και των
δικαιωμάτων μας την Τετάρτη 26/11 στην απεργία, που έγινε παρά τις προσπάθειες τις
αστυνομίας και του κράτους να την αποτρέψει.
Να πάρουν τώρα πίσω τον κατάπτυστο νόμο Βρούτση!
Κάτω τα χέρια από το οχτάωρο και τα σωματεία!
Μας θέλουν μοιραίους, φοβισμένους και άβουλους!
Την τελευταία κουβέντα όμως θα την πει ο οργανωμένος και αποφασισμένος λαός!

