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LOCKDOWN ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Κυβέρνηση και εργοδότες βλέπουν ως ευκαιρία την υγειονομική και 
οικονομική κρίση, με μια σειρά μέτρα για να σαρώσουν τα εναπομείναντα 
εργασιακά δικαιώματα και να φορτώσουν, για άλλη μια φορά, στις πλάτες των 
εργαζομένων τη «χασούρα» τους. Ο νέος κορωνοϊός 
έναν νέο κύκλο καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας και εκμετάλλευσης. 

Χέρι-χέρι, κυβέρνηση και εργοδότες, ξεδιπλώνουν μέρα με την ημέρα όλη 
την αντεργατική τους πολιτική. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο να τιμωρούν τους 
εργαζόμενους, σε περίπτωση που μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα. Η 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος 
μπει σε καραντίνα να αναπληρώνει μετά την επιστροφή στην εργασία του τις 
μισές εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έμεινε σε κ
υπερεργασία μιας ώρας ανά ημέρα εκτός του συμβατικού του ωραρίου, αμισθί, 
αποτελεί την επιτομή της κατάφωρης παραβίασης βασικών εργασιακών 
δικαιωμάτων. Η πρωτοφανής αυτή πρόβλεψη για υποχρεωτική
καταπατά το Σύνταγμα και προφανώ
κοινωνικού συνόλου από την πανδημία.

Την ίδια ώρα, το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το νέο πτωχευτικό 
κώδικα, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για απολύσεις όλων των εργαζομένων 
επιχειρήσεων που πτωχεύουν χωρίς αποζημίωση
συμφέροντα που εξυπηρετεί
ικανοποιηθούν οι πιστωτές, ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως 
ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς δικαιώματα.

Στο ίδιο αντεργατικό πλαίσιο βρίσκονται οι αλλαγές που σχεδιάζει η 
κυβέρνηση στο καθεστώς για τις υπερωρίες και τον συνδικαλιστικό νόμο. 
Κυβέρνηση και εργοδότες επιδιώκουν να θεσπιστεί η δυνατότητα σε εργοδότη 
και εργαζόμενο να «συμφωνούν» για την "κάλυψη" της υπέρβασης του χρόνου 
απασχόλησης μιας ημέρας με αντίστοιχη μείωση τ
ημέρα, με ρεπό ή πρόσθετη άδεια, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή του 
εργοδότη. Διευθετούν δηλαδή τις υπερωρίες όχι με χρήματα, όπως θα όφειλαν, 
αλλά με ρεπό ή άδεια. 

Οι εργαζόμενοι της χώρας βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγμα
ανεμοστρόβιλο ισοπέδωσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 
καταγγέλλει αυτή την αντεργατική πολιτική
εργοδοτών, απέναντι στον κυνισμό τους, που μετράει τα πάντα με οικονομικούς 
δείκτες, με κέρδη και ζημιές, είναι αναγκαίο ν
αντίστασης.  
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Αθήνα,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Κυβέρνηση και εργοδότες βλέπουν ως ευκαιρία την υγειονομική και 
οικονομική κρίση, με μια σειρά μέτρα για να σαρώσουν τα εναπομείναντα 
εργασιακά δικαιώματα και να φορτώσουν, για άλλη μια φορά, στις πλάτες των 
εργαζομένων τη «χασούρα» τους. Ο νέος κορωνοϊός γίνεται
έναν νέο κύκλο καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας και εκμετάλλευσης. 

χέρι, κυβέρνηση και εργοδότες, ξεδιπλώνουν μέρα με την ημέρα όλη 
την αντεργατική τους πολιτική. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο να τιμωρούν τους 

περίπτωση που μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα. Η 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος 
μπει σε καραντίνα να αναπληρώνει μετά την επιστροφή στην εργασία του τις 
μισές εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έμεινε σε κ
υπερεργασία μιας ώρας ανά ημέρα εκτός του συμβατικού του ωραρίου, αμισθί, 
αποτελεί την επιτομή της κατάφωρης παραβίασης βασικών εργασιακών 

Η πρωτοφανής αυτή πρόβλεψη για υποχρεωτική
καταπατά το Σύνταγμα και προφανώς δεν αφορά την προστασία του 
κοινωνικού συνόλου από την πανδημία. 

Την ίδια ώρα, το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το νέο πτωχευτικό 
κώδικα, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για απολύσεις όλων των εργαζομένων 
επιχειρήσεων που πτωχεύουν χωρίς αποζημίωση. Για την κυβέρνηση και τα 

εξυπηρετεί, αυτό που προέχει είναι ξεκάθαρα να 
ικανοποιηθούν οι πιστωτές, ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως 
ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς δικαιώματα. 

Στο ίδιο αντεργατικό πλαίσιο βρίσκονται οι αλλαγές που σχεδιάζει η 
νηση στο καθεστώς για τις υπερωρίες και τον συνδικαλιστικό νόμο. 

Κυβέρνηση και εργοδότες επιδιώκουν να θεσπιστεί η δυνατότητα σε εργοδότη 
και εργαζόμενο να «συμφωνούν» για την "κάλυψη" της υπέρβασης του χρόνου 
απασχόλησης μιας ημέρας με αντίστοιχη μείωση του χρόνου εργασίας σε άλλη 
ημέρα, με ρεπό ή πρόσθετη άδεια, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή του 

Διευθετούν δηλαδή τις υπερωρίες όχι με χρήματα, όπως θα όφειλαν, 
 

ι εργαζόμενοι της χώρας βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγμα
ανεμοστρόβιλο ισοπέδωσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. 
καταγγέλλει αυτή την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης και των 

πέναντι στον κυνισμό τους, που μετράει τα πάντα με οικονομικούς 
δείκτες, με κέρδη και ζημιές, είναι αναγκαίο να υψώσουμε ένα

Για την ΟΙΥΕ 
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Αθήνα, 21/9/2020 

ΚΑΝΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ! 

Κυβέρνηση και εργοδότες βλέπουν ως ευκαιρία την υγειονομική και 
οικονομική κρίση, με μια σειρά μέτρα για να σαρώσουν τα εναπομείναντα 
εργασιακά δικαιώματα και να φορτώσουν, για άλλη μια φορά, στις πλάτες των 

γίνεται  η αφετηρία για 
έναν νέο κύκλο καταστρατήγησης των δικαιωμάτων μας και εκμετάλλευσης.  

χέρι, κυβέρνηση και εργοδότες, ξεδιπλώνουν μέρα με την ημέρα όλη 
την αντεργατική τους πολιτική. Φτάσανε μάλιστα στο σημείο να τιμωρούν τους 

περίπτωση που μπαίνουν σε προληπτική καραντίνα. Η 
απόφαση του Υπουργείου Εργασίας να υποχρεώνεται ο εργαζόμενος  που είχε 
μπει σε καραντίνα να αναπληρώνει μετά την επιστροφή στην εργασία του τις 
μισές εργάσιμες ημέρες και ώρες, κατά τις οποίες έμεινε σε καραντίνα, με 
υπερεργασία μιας ώρας ανά ημέρα εκτός του συμβατικού του ωραρίου, αμισθί, 
αποτελεί την επιτομή της κατάφωρης παραβίασης βασικών εργασιακών 

Η πρωτοφανής αυτή πρόβλεψη για υποχρεωτική εργασία αμισθί, 
ς δεν αφορά την προστασία του 

Την ίδια ώρα, το σχέδιο νόμου της κυβέρνησης για το νέο πτωχευτικό 
κώδικα, ανοίγει διάπλατα τον δρόμο για απολύσεις όλων των εργαζομένων 

κυβέρνηση και τα 
, αυτό που προέχει είναι ξεκάθαρα να 

ικανοποιηθούν οι πιστωτές, ενώ οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται ως 

Στο ίδιο αντεργατικό πλαίσιο βρίσκονται οι αλλαγές που σχεδιάζει η 
νηση στο καθεστώς για τις υπερωρίες και τον συνδικαλιστικό νόμο. 

Κυβέρνηση και εργοδότες επιδιώκουν να θεσπιστεί η δυνατότητα σε εργοδότη 
και εργαζόμενο να «συμφωνούν» για την "κάλυψη" της υπέρβασης του χρόνου 

ου χρόνου εργασίας σε άλλη 
ημέρα, με ρεπό ή πρόσθετη άδεια, κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου ή του 

Διευθετούν δηλαδή τις υπερωρίες όχι με χρήματα, όπως θα όφειλαν, 

ι εργαζόμενοι της χώρας βρισκόμαστε μπροστά σε έναν πραγματικό 
ανεμοστρόβιλο ισοπέδωσης των εργασιακών μας δικαιωμάτων. Η ΟΙΥΕ 

της κυβέρνησης και των 
πέναντι στον κυνισμό τους, που μετράει τα πάντα με οικονομικούς 

α υψώσουμε ένα συλλογικό τείχος  


