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Τιμούμε την Εργατική Πρωτομαγιά 

και 
 Απεργούμε την Πέμπτη 6 Μάη 2021 

 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 
H Πρωτομαγιά έχει ξεχωριστή σημασία για τους εργαζόμενους και τις 

εργαζόμενες όλου του κόσμου, καθώς συμβολίζει τον αγώνα ενάντια στην 
εκμετάλλευση, τον αγώνα για το 8ώρο, γενικότερα τους αγώνες για δουλειά και 

ζωή με δικαιώματα. 

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 και 

εργατριες στο Σικάγο του 1886. 
Η κυβέρνηση με το νομοσχέδιο για τα εργασιακά που καταθέτει 

στη Βουλή στοχεύει, μεταξύ άλλων  και: 
 Στην κατάργηση του οκταώρου και του πενθημέρου με παράλληλη 

θεσμοθέτηση της δεκάωρης εργασίας. 
 Στην κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων. 

 Στον έλεγχο του Μητρώου Μελών και των διαδικασιών τους από το 
κράτος και τους εργοδότες. 

 Στην παρακώλυση του δικαιώματος της απεργίας. 
 Στη μετατροπή της συνδικαλιστικής δράσης σε ιδιώνυμο αδίκημα. 

Και αυτά είναι «μόνο ένα μέρος»  από όσα έχει «φροντίσει» να διαρρεύσει η 
κυβέρνηση για το επερχόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας». Όμως, 

δείχνουν πως αυτή η κυβέρνηση συντάσσεται πλήρως  με τα εργοδοτικά 
συμφέροντα και επιχειρεί πλέον, 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 και των επιλογών της κυβέρνησης. 

Η επιθετικότητα και ο  κυνισμός με τον οποίο επιχειρείται η διάλυση της 

καθημερινότητας και της ζωής των εργαζομένων και η επιστροφή στους 

https://www.naftemporiki.gr/k/nd-νδ


σκοτεινούς χρόνους της ακραίας εκμετάλλευσης δεν θα μείνουν 

αναπάντητα. Αποτελεί χρέος και συνάμα φόρο τιμής στους νεκρούς του 

Σικάγο και όλων των εργατικών αγώνων ο έμπρακτος εορτασμός της 
Πρωτομαγιάς. 

Ταυτόχρονα, εμείς οι δικαστικοί υπάλληλοι, με τη συμμετοχή μας στην 

Απεργία την  Πέμπτη 6 Μάη 2021, θα απαιτήσουμε: 

 την κάλυψη των χιλιάδων κενών οργανικών θέσεων στις 

δικαστικές υπηρεσίες της χώρας,  
 την αύξηση των μισθών μας και  

 την πληρωμή της υπερωριακής μας εργασίας.  
 σύγχρονες και ασφαλείς συνθήκες εργασίας. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Όλοι και όλες συμμετέχουμε μαζικά, ώστε ο εορτασμός  της Πρωτομαγιάς 
να είναι δική μας υπόθεση! 

Απεργούμε κόντρα στην προσπάθεια της κυβέρνησης και της ηγετικής 

ομάδας της ΓΣΕΕ να μετατρέψουν την Πρωτομαγιά σε «αργία» την Τρίτη μέρα 
του Πάσχα, ώστε να υπονομευθεί η ενιαία αγωνιστική ταξική απάντηση στο 

νομοσχέδιο-έκτρωμα που καταργεί το 8ώρο. 

 Όλοι και όλες στις απεργιακές συγκεντρώσεις της 

ΑΔΕΔΥ και των   Εργατικών Συνδικάτων , στην Αθήνα 

και σε όλη τη χώρα την Πέμπτη  6 Μάη 2021 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

της 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ο.Δ.Υ.Ε.) 


