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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία

ΠΕΜΠΤΗ 6 ΜΑΪΟΥ 2021

για τον Εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς
Ο Εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς αποτελεί τιμή στους αγώνες
του Εργατικού Κινήματος για καλύτερες συνθήκες δουλειάς, άμβλυνση των
ανισοτήτων και διεύρυνση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.
Ο φετινός εορτασμός συμπίπτει με μια ιδιαίτερα αρνητική συγκυρία για
τους εργαζόμενους της χώρας, καθώς η κυβέρνηση της Ν.Δ. επιχειρεί να
καταργήσει τα στοιχειώδη εργασιακά δικαιώματα και τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες για τα οποία έδωσαν τη ζωή τους οι εξεγερμένοι εργάτες/τριες στο
Σικάγο του 1886.
Η κυβέρνηση με το Νομοσχέδιο για τα εργασιακά που καταθέτει στη Βουλή
προβλέπει, μεταξύ άλλων, τα εξής:






Κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη θεσμοθέτηση
της δεκάωρης εργασίας.
Κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.).
Έλεγχος του Μητρώου Μελών και των διαδικασιών τους από το κράτος και
τους εργοδότες.
Παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας.
Μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα.

Και αυτά είναι λίγα από αυτά που έχει «φροντίσει» να διαρρεύσει η
κυβέρνηση για το επερχόμενο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.
Τα παραπάνω συνιστούν ταύτιση της κυβέρνησης με τα εργοδοτικά
συμφέροντα και ευθεία επίθεση στους εργαζόμενους και στα δικαιώματά τους
αλλά και στην ίδια τη Δημοκρατία. Τη στιγμή μάλιστα που η χώρα βρίσκεται σε
μια βαθιά υγειονομική και οικονομική κρίση, απόρροια σε μεγάλο βαθμό των
επιλογών της κυβέρνησης.
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Η επιθετικότητα και ο κυνισμός με τον οποίο επιχειρείται η διάλυση της
καθημερινότητας και της ζωής των εργαζομένων και η επιστροφή στους
σκοτεινούς χρόνους της ακραίας εκμετάλλευσης, δεν θα μείνουν αναπάντητα.
Αποτελεί χρέος και συνάμα φόρος τιμής στους νεκρούς του Σικάγο και όλων των
εργατικών αγώνων και έμπρακτος εορτασμός της Πρωτομαγιάς.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., απορρίπτοντας τους
κυβερνητικούς σχεδιασμούς για υποβάθμιση και απονεύρωση του φετινού
εορτασμού, προκηρύσσει 24ωρη Πανδημοσιοϋπαλληλική Απεργία για τον
Εορτασμό της Εργατικής Πρωτομαγιάς, την ΠΕΜΠΤΗ, 6 ΜΑΪΟΥ 2021 και
Συγκέντρωση στην Πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., παράλληλα, καλεί Ομοσπονδίες
και Εργατικά Κέντρα του Ιδιωτικού Τομέα να πλαισιώσουν με τις αποφάσεις και
τη συμμετοχή τους τον αγωνιστικό και ταξικό εορτασμό.
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

