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Αθήνα, 27 Απριλίου 2021 
 

ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 2021 
 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΕΝΑΝΤΙΑ:  
 
 Στην κατάργηση του 8ώρου 
 Στις ατομικές συμβάσεις εργασίας 
 Στη μεταφορά των εργατικών διαφορών στον ΟΜΕΔ και την ουσιαστική 

κατάργηση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας 
 
 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:  
 
 Κατοχύρωση του δικαιώματος αποσύνδεσης και ενίσχυση του ρυθμιστικού 

πλαισίου για την τηλεργασία  
 Άμεση επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων με καθολικότητα και 

υποχρεωτικότητα 
 Καμία παρέμβαση στο δικαίωμα της απεργίας και της ελεύθερης 

συνδικαλιστικής δράσης 
 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Η φετινή Απεργία της Πρωτομαγιάς ξαναφέρνει στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις της 
εξέγερσης των εργατών του Σικάγο για την καθιέρωση του 8ώρου. Οι νομοθετικές 
πρωτοβουλίες της κυβέρνησης απειλούν να μας γυρίσουν πίσω στο 19ο αιώνα, 
καθώς για πρώτη φορά διατυπώνεται ξεκάθαρα η πρόθεση κατάργησης του 8ώρου. 
  
Η θέση μας είναι αταλάντευτη: Δεν πρόκειται ως συνδικάτα και εργαζόμενοι να 
επιτρέψουμε σε κανένα να γκρεμίσει κατακτήσεις τις οποίες έχουμε κερδίσει με το 
αίμα των συναδέλφων μας. 
 
Η πρόσφατη εμπειρία από την πανδημία κατέδειξε την ανάγκη θωράκισης των 
διατάξεων για το χρόνο εργασίας, ώστε να έχουν οι εργαζόμενοι τον απαιτούμενο 
χρόνο ανάπαυσης και προσωπικής ζωής.  
 
Αντί αυτού, η κυβέρνηση επιχειρεί ξήλωμα ακόμα και του 8ώρου. Δεν σταματά όμως 
μόνο εκεί. Πέρα από όσα έχουν ήδη γίνει, στο στόχαστρο ξαναμπαίνει το δικαίωμα 
στην απεργία, αλλά και οι συνδικαλιστικές ελευθερίες, με τις σχετικές παρεμβάσεις 
στο συνδικαλιστικό νόμο (ηλεκτρονικές συνελεύσεις και ψηφοφορίες, μητρώα κλπ). 
 

http://www.opam.gr/


Η επίθεση που δεχόμαστε ως συνδικάτα πρέπει να αποκρουστεί δυναμικά και 
συντονισμένα, ώστε όχι μόνο να ματαιωθούν τα σχέδια της κυβέρνησης, αλλά ποτέ 
ξανά και καμία κυβέρνηση να μην επαναφέρει τέτοιες ρυθμίσεις που γκρεμίζουν τις 
εργασιακές σχέσεις και απειλούν την ίδια τη Δημοκρατία. 
 
Δυστυχώς όμως, αυτές τις στιγμές η ενότητα δεν είναι «το αυτονόητο». Είναι το 
ζητούμενο. 
 
Η ευθύνη για τον κατακερματισμό του συνδικαλιστικού κινήματος βαραίνει όλους μας, 
καθώς με τις ενέργειές μας και τις παραλείψεις μας, αντί να ενώνουμε τους 
εργαζόμενους, τους χωρίζουμε, με αποτέλεσμα εμείς οι ίδιοι να οδηγούμε τα 
συνδικάτα στην απομόνωση και την απαξίωση. 
 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 
  
Από την πλευρά μας ως ΟΠΑΜ, τη φετινή Πρωτομαγιά θα αποφύγουμε να 
λειτουργήσουμε διχαστικά, με βάση την ημερομηνία διεξαγωγής της απεργίας, 
δηλαδή στις 4 ή στις 6 Μάη, αλλά δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε τον 
προβληματισμό μας για την έλλειψη συντονισμού και τις συνέπειες που αυτή έχει στο 
εργατικό κίνημα. 
 
Για το σκοπό αυτό, καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου να συμμετέχουν στις 
απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν κηρύξει οι υπερκείμενες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις στις 4 και στις 6 Μάη, ενώ τους καλούμε να προετοιμάζονται για τη μάχη 
που θα πρέπει να δοθεί και το επόμενο διάστημα, για την υπεράσπιση των 
θεμελιωδών εργατικών δικαιωμάτων. 
 

 
 

Συμμετέχουμε Αγωνιστικά Και Ενωτικά 

ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΤΙΣ 4 ΚΑΙ 6 ΜΑΪΟΥ 2021 

 
 

Για τη Διοίκηση 

 
                 

  
 
 

 
 
 

 


