όχι στο εργασιακό νομοσχέδιο
Η κυβέρνηση που έπαιξε με την υγεία σου τώρα σε τιμωρεί γιατι δε δούλεψες αρκετά.

Θα το επιτρέψεις;
Με το νέο «Εργασιακό» νομοσχέδιο η κυβέρνηση της ΝΔ επιτίθεται στον κόσμο της εργασίας για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των επιχειρηματιών και της ολιγαρχίας.
Εν έτει 2021, εν μέσω πανδημίας, ακυρώνονται πλέον δια νόμου στοιχειώδη δικαιώματα
και κατακτήσεις των δημοκρατικών κοινωνιών: το οκτάωρο, η αμειβόμενη υπερωρία, το
δικαίωμα στην απεργία, η συνδικαλιστική δράση και η συλλογική διαπραγμάτευση.

Η κυβέρνηση μετά_
από μια σειρά διατάξεων
που ξηλώνουν το πλαίσιο
προστασίας των εργαζομένων
και τις συλλογικές συμβάσεις,

τη δήθεν στήριξη των εργαζομένων
στην πανδημία με τα 534 ευρώ των
αναστολών εργασίας, τις μειώσεις
μισθών και δώρων, την περαιτέρω
ελαστικοποίηση, τις δωρεάν
υπερωρίες και την αναστολή της
υποχρεωτικής δήλωσης ωραρίου

την υποβάθμιση του ΣΕΠΕ και
την ανεξέλεγκτη εργοδοτική
αυθαιρεσία,

με το «Εργασιακό» Νομοσχέδιο έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στον κόσμο της
εργασίας και ένα ισχυρό πλήγμα στη δημοκρατία και στα κοινωνικά δικαιώματα.

Αντί να στηρίξει τους εργαζόμενους η κυβέρνηση επιχειρεί
να καταργήσει δικαιώματα ενός αιώνα_

1
2

Καταργεί το οκτάωρο και την
πενθήμερη εργασία. Επιβάλλει
δεκάωρη εργασία με αμοιβή για
οκτώ ώρες και συμψηφισμό με
ρεπό και άδειες.
Διπλασιάζει το ετήσιο όριο
υπερωριών με εξαντλητικές
συνθήκες εργασίας και
μικρότερες απολαβές.

3
4
5

Θεσμοθετεί τη διευθέτηση του
χρόνου εργασίας με ατομική
σύμβαση αντί για επιχειρησιακές
συλλογικές συμβάσεις, όπως
ισχύει σήμερα.
Καταργεί την Κυριακάτικη αργία
για χιλιάδες εργαζόμενους.
Επιτρέπει ανεξέλεγκτες και
καταχρηστικές απολύσεις.

Τι σημαίνουν αυτά στην πράξη_
Εργαζόμενοι/ες που θα
οδηγούνται σε σωματική
και πνευματική εξάντληση
με σοβαρές επιπτώσεις
στην υγεία τους, αλλά και
στην πρόκληση εργατικών
ατυχημάτων.

Εργαζόμενοι/ες που
θα υποχρεώνονται σε
εξαντλητικά ωράρια
χωρίς αμοιβή, απλά με
την υπόσχεση μειωμένου
ωραρίου κάποια άλλη
περίοδο.

Εργαζόμενοι/ες
χωρίς δικαιώματα
και προσωπική οικογενειακή ζωή,
έρμαια του διευθυντικού
δικαιώματος.

Συγχρόνως, για να μην υπάρχει καμία αντίσταση και καμία προστασία
των εργαζομένων_

1
2

Προωθεί διατάξεις που
σκοπεύουν στον έλεγχο του
συνδικαλιστικού κινήματος.
Ποινικοποιεί την απεργία
και τους αγώνες των
εργαζομένων.

3
4

Περιορίζει ή καθιστά ουσιαστικά
αδύνατο το δικαίωμα στην
απεργία.
Υποβαθμίζει περαιτέρω το
ΣΕΠΕ.

Απέναντι στη γενικευμένη επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα,
ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ δεσμεύεται για_
Την κατάργηση όλων των
αντεργατικών ρυθμίσεων της ΝΔ.
Τη θωράκιση της προστασίας
των εργαζομένων, την ενίσχυση
του ΣΕΠΕ και τη δραστική
καταπολέμηση της παραβατικότητας
στην αγορά εργασίας

Τη διεύρυνση του πλαισίου
προστασίας των εργασιακών
δικαιωμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση
στις νέες μορφές εργασίας
(τηλεργασία, εργαζόμενοι σε
πλατφόρμες)

Ισχυρό σύστημα Συλλογικών
Διαπραγματεύσεων. Αποκατάσταση
και διεύρυνση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας. Αύξηση του
κατώτατου μισθού.
Τη σταδιακή μείωση του
εβδομαδιαίου ωραρίου από το
40ωρο στο 35ωρο με παράλληλη
διατήρηση των μισθών.
Ριζικές τομές για τους
εργαζόμενους σε ευέλικτες
μορφές απασχόλησης
(εργολαβικοί, ενοικιαζόμενοι)
- Ίση αμοιβή για ίση εργασία.

Η εργασία με αξιοπρεπείς όρους και αμοιβή, και η δυνατότητα σε προσωπική – οικογενειακή ζωή και ξεκούραση
αποτελούν αναφαίρετο δικαίωμα για όλους και όλες.

Aσταμάτητα δουλεύουν μόνο τα ρολόγια

syriza.gr

