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υναδζλφιςςεσ - ςυνάδελφοι, 

Θ Ομοςπονδία Διοικθτικοφ Προςωπικοφ Σριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ (Ο.Δ.Π.Σ.Ε.), ςυμμετζχει ςτθν πλατιά 

ςφςκεψθ που πραγματοποιοφν ομοςπονδίεσ, ςωματεία, εργατικά κζντρα ςτισ 5 Οκτϊβρθ ςτο γιπεδο 

πόρτιγκ ςτισ 6.30 μ.μ., προκειμζνου να οργανωκεί θ πάλθ των εργαηομζνων ενάντια ςτο ν. Χατηθδάκθ. 

«Οι Ομοςπονδίεσ, τα Εργατικά Κζντρα, τα ςωματεία που υπογράφουμε αυτό το κείμενο καλοφμε όλεσ τισ 

ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ τθσ χϊρασ ςε κοινι δράςθ και αγϊνα για να μπλοκαριςτεί θ αντεργατικι 

επίκεςθ κυβζρνθςθσ και μεγαλοεργοδοτϊν και να μείνει ςτα χαρτιά ο νόμοσ 4808/2021, ο γνωςτόσ νόμοσ- 

"ζκτρωμα" του Χατηθδάκθ. Για να δυναμϊςει θ πάλθ των εργαηομζνων για ηωι με αξιοπρζπεια και 

ςφγχρονα δικαιϊματα. 

Δε δεχόμαςτε ςτθν τρίτθ δεκαετία του 21ου αιϊνα, τθν εποχι τθσ αλματϊδουσ ανάπτυξθσ τθσ επιςτιμθσ 

και τθσ τεχνολογίασ: 

 να δουλεφουμε χωρίσ ωράριο, με εξαντλθτικζσ βάρδιεσ, επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα χωρίσ ξεκοφραςθ, 

να δουλεφουμε ατζλειωτεσ ϊρεσ με τθν τθλεργαςία 

 να δουλεφουμε χωρίσ Ε, με μιςκοφσ των 400 ευρϊ και 500 ευρϊ, με απλιρωτεσ υπερωρίεσ 

 να μετράμε κακθμερινά ςτα δελτία ειδιςεων δεκάδεσ νεκροφσ και εκατοντάδεσ διαςωλθνωμζνουσ από 

τον κορονοϊό αφοφ ο λαόσ μασ παραμζνει απροςτάτευτοσ από τθν πανδθμία και το δθμόςιο ςφςτθμα 

υγείασ ςμπαραλιαςμζνο με ευκφνθ του κράτουσ και των επιχειρθματικϊν ομίλων 

 το ειςόδθμα μασ να εξαντλείται το πρϊτο δεκαιμερο του μινα αφοφ τα ενοίκια, τα τιμολόγια του 

νεροφ, του θλεκτρικοφ, του τθλεφϊνου και του internet, τα ειςιτιρια των ςυγκοινωνιϊν, το ψωμί, το 

γάλα και όλα τα προϊόντα λαϊκισ κατανάλωςθσ είναι πανάκριβα, τθν ίδια ςτιγμι που οι εργατικζσ και 

λαϊκζσ οικογζνειεσ βουλιάηουν ςτα χρζθ 

 τα παιδιά μασ να είναι καταδικαςμζνα ςτθν αμορφωςιά ςε ζνα ςχολείο που μετατρζπεται και αυτό ςε 

δυςβάςταχτο κόςτοσ για τισ φτωχζσ οικογζνειεσ 

Δεν πάει άλλο! 

Ο νόμοσ 4808/2021 που ψιφιςε θ κυβζρνθςθ τον Ιοφνθ ζρχεται να δϊςει ςυνζχεια και να απογειϊςει τισ 

αντεργατικζσ ανατροπζσ που ζχουν επιβλθκεί τα τελευταία δζκα χρόνια, ζρχεται να ανατρζψει κεμελιακζσ 

κατακτιςεισ τθσ εργατικισ τάξθσ και τθσ πάλθσ των ςυνδικάτων, με κορυφαία τθν κατάργθςθ του 8ωρου! 

Ο νόμοσ επιβάλει: 

 τθν κατάργθςθ του 8ωρου και τθσ αμοιβισ των υπερωριϊν, επιβάλει τθν ατομικι ςφμβαςθ ακόμα και 

αν δεν υπάρχει ςυμφωνία του ςυνδικάτου, επιβάλει τθν απλιρωτθ δουλειά και τθ διευκζτθςθ του 

χρόνου εργαςίασ. 

 Απελευκερϊνει τισ απολφςεισ. Δίνει το πράςινο φωσ για να απαλλαγοφν οι επιχειριςεισ από 

προςωπικό, αφοφ κα μποροφν να απαςχολοφν λιγότερουσ εργαηόμενουσ περιςςότερεσ ϊρεσ, χωρίσ 

πρόςκετθ αμοιβι. 



 τθ μετατροπι των ςυμβάςεων εξαρτθμζνθσ εργαςίασ ςε ςυμβάςεισ ζργου – αυτοαπαςχόλθςθσ (όπωσ 

επιχειρικθκε να ςυμβεί με τουσ διανομείσ τθσ E- FOOD) καταργϊντασ εργαςιακά, αςφαλιςτικά και 

ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα 

 τθν μονιμοποίθςθ του άκλιου κακεςτϊτοσ τθσ τθλεργαςίασ όπου ο εργαηόμενοσ είναι 24 ϊρεσ το 24ωρο 

stand by, ενϊ παρά τισ “διακθρφξεισ” τα ζξοδα τθσ τθλεργαςίασ επιβαρφνουν μόνο τον εργαηόμενο που 

δεν ζχει κανζνα δικαίωμα αποςφνδεςθσ 

 τθν δυνατότθτα ςτον εργοδότθ, με ατομικι ςφμβαςθ, να βγάηει για πάνω από ζνα ζτοσ ςε αναςτολι 

ςφμβαςθσ όποιον εργαηόμενο κζλει χωρίσ μιςκό και αςφάλιςθ 

Ματϊνουν ξανά το λαό για τθν ανάπτυξθ των κερδϊν λίγων. 

Οι αντεργατικζσ διατάξεισ λειτουργοφν μαηί με άλλουσ αντιλαϊκοφσ νόμουσ όπωσ το νόμο Βροφτςθ- 

Αχτςιόγλου (ΤΡΙΗΑ - ΝΔ) που καταργεί τισ ελεφκερεσ διαπραγματεφςεισ και επιβάλει τον κατϊτερο μιςκό 

με υπουργικι απόφαςθ διατθρϊντασ τον από το 2012 ςε άκλια επίπεδα, υπονομεφει τισ κλαδικζσ Ε οι 

οποίεσ γίνονται υποχρεωτικζσ μόνο με απόφαςθ υπουργοφ, ζχει παγϊςει τισ τριετίεσ, ζχει καταργιςει τθν 

αρχι τθσ ευνοϊκότερθσ ςφμβαςθσ. 

Παράλλθλα οι μεγάλοι επιχειρθματικοί όμιλοι τρίβουν τα χζρια τουσ αφοφ εξαςφαλίηουν νζεσ τεράςτιεσ 

χρθματοδοτιςεισ από το “Σαμείο Ανάκαμψθσ”, νζεσ απαλλαγζσ από ειςφορζσ και φόρουσ, νζα προνόμια 

και νζα πεδία επιχειρθματικισ δράςθσ ςτθν υγεία, ςτθν παιδεία, ςτο περιβάλλον, ςτθν ενζργεια 

αποκομίηοντασ τεράςτια κζρδθ. 

Θ μεγάλθ μάχθ που δϊςαμε όλο το προθγοφμενο διάςτθμα ενάντια ςτον νόμο Χατηθδάκθ με 

αποκορφφωμα τθν μεγάλθ απεργία που οργάνωςαν εκατοντάδεσ ςυνδικάτα ςτισ 10 του Ιοφνθ αλλά και οι 

αγϊνεσ των υγειονομικϊν και όλου του λαοφ για τθν υπεράςπιςθ τθσ υγείασ και τθσ ηωισ μασ, των 

μακθτϊν και των φοιτθτϊν ενάντια ςτουσ αντιεκπαιδευτικοφσ νόμουσ και των δεκάδων κινθτοποιιςεων ςε 

κλάδουσ και χϊρουσ δουλειάσ, αποτελοφν μεγάλθ παρακατακικθ για τθ ςυνζχεια τθσ δράςθσ μασ. 

Δεν κα επιτρζψουμε να βάλουν το κίνθμα ςτο γφψο. 

Δεν κα επιτρζψουμε τθν επιβολι τθσ εργοδοτικισ και κρατικισ τρομοκρατίασ ςτα ςυνδικάτα με το 

φακζλωμα των ςυνδικαλιςμζνων εργαηομζνων, τον αυταρχικό περιοριςμό τθσ λειτουργίασ τουσ, τισ 

διϊξεισ ςε αγωνιςτζσ εργαηόμενουσ. 

Αντιμετωπίηουν τουσ εργαηόμενουσ ωσ ςφγχρονουσ ςκλάβουσ, χωρίσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, χωρίσ 

αξιοπρεπείσ μιςκοφσ, χωρίσ ωράριο και τθν ίδια ςτιγμι επιχειροφν να βγάλουν εκτόσ νόμου το δικαίωμά 

μασ να απεργοφμε, να διαμαρτυρόμαςτε, να διαδθλϊνουμε, να οργανωνόμαςτε ςε ςωματεία και να 

διεκδικοφμε καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ. 

Θ κατάργθςθ του Ν. 1264/82, δθλαδι του πλαιςίου τθσ δράςθσ των ςυνδικάτων εδϊ και 40 χρόνια, είναι 

ωμι παρζμβαςθ κράτουσ κι εργοδοτϊν ςτο δικαίωμα τθσ ελεφκερθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, που δεν κα 

περάςει! Σα ςυνδικάτα κα υπεραςπιςτοφμε τθν αυτοτζλειά μασ, ϊςτε να παραμείνουμε οργανϊςεισ των 

εργατϊν και όχι των εργοδοτϊν και κα κάνουμε μζλθ όποιουσ ςυναδζλφουσ ςυμφωνοφν με το καταςτατικό 

των ςωματείων. 

Ο Νόμοσ Χατηθδάκθ υλοποιεί τισ διαχρονικζσ απαιτιςεισ του ΕΒ και των άλλων εργοδοτικϊν ενϊςεων. ε 

ςυνζχεια προθγοφμενων νόμων που ζκαναν προςπάκεια να χτυπιςουν ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα και το 

δικαίωμα ςτθν απεργία, ο νόμοσ καταργεί το Ν. 1264/82 για να υπάρξει ςιγι νεκροταφείου από το εργατικό 

ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, να μθν υπάρξουν αντιδράςεισ ςτθν υλοποίθςθ του αντεργατικοφ ςχεδιαςμοφ, τθν 

επιβολι 10ωρου, τισ ιδιωτικοποιιςεισ, τισ απολφςεισ, τθ μείωςθ μιςκϊν, να μθν οργανϊνεται θ πάλθ των 

εργαηομζνων διεκδικϊντασ τα δικαιϊματα και τισ ςφγχρονεσ ανάγκεσ τουσ. 



Σο θλεκτρονικό φακζλωμα των ςωματείων με καταχϊρθςθ όλων των ςτοιχείων των μελϊν του, του 

καταςτατικοφ του και των οικονομικϊν του ςτο Γενικό μθτρϊο ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων (ΓΕ.ΜΘ..Ο.Ε) 

αντίκειται ςτισ βαςικζσ αρχζσ τθσ ελευκερίασ τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ. Σο κράτοσ δθμιουργεί μία 

υποχρεωτικι βάςθ δεδομζνων με φακελωμζνουσ χιλιάδεσ ςυνδικαλιςτζσ και εργαηόμενουσ μζλθ των 

ςυνδικάτων, ςτθν οποία πρόςβαςθ κα ζχουν οι ενϊςεισ των εργοδοτϊν, αλλά και μεμονωμζνοι εργοδότεσ! 

Σο Τπουργείο ςε μια νφχτα κα κρίνει αν ςυνδικάτα αναγνωριςμζνα, με τα καταςτατικά τουσ, που ζχουν ηωι 

και δράςθ δεκαετιϊν, ακόμα και πάνω από ζναν αιϊνα, κα ςυνεχίςουν να είναι ςυνδικαλιςτικι 

οργάνωςθ. Αν κα μποροφν να προκθρφςςουν απεργίεσ, αν κα προςτατεφονται τα ςυνδικαλιςτικά ςτελζχθ 

και τα ιδρυτικά μζλθ των ςωματείων, αν ακόμα κα μποροφν να εκπροςωποφν ςυναδζλφουσ ςε τριμερείσ 

διαδικαςίεσ, αν κα χρθματοδοτοφνται από τον ΟΑΕΔ. Ζνασ υπάλλθλοσ κα κρίνει εάν τα μθτρϊα και οι 

καταςτάςεισ των ςωματείων κα δίνονται ςτισ ενϊςεισ εργοδοτϊν ι και ςε μεμονωμζνουσ εργοδότεσ όπωσ 

ορίηει ο νόμοσ. 

Επιδιϊκεται ουςιαςτικό χτφπθμα ςτισ μαηικζσ και δθμοκρατικζσ διαδικαςίεσ, ςτθν ανταλλαγι ιδεϊν και 

ςτθν ελεφκερθ ςυηιτθςθ μεταξφ των εργαηομζνων, ςτθ λιψθ αποφάςεων και δράςθσ. Αντίκετα επιδίωξθ 

είναι να μποροφν ανεμπόδιςτα οι μθχανιςμοί τθσ εργοδοςίασ και τουσ κράτουσ να παρεμβαίνουν ςτισ 

αρχαιρεςίεσ και ςτισ αποφάςεισ των ςυνδικάτων, να μετατρζψουν τα ςυνδικάτα ςε θλεκτρονικζσ 

πλατφόρμεσ με άγνωςτο ποιοι και πϊσ κα αποφαςίηουν για μασ, χωρίσ εμάσ. 

Ο νόμοσ ςτόχο ζχει τα δικαςτιρια να βγάηουν τισ απεργίεσ ςτο ςφνολό τουσ παράνομεσ, να διϊκονται οι 

απεργοί. ε μεγάλουσ κλάδουσ καταργεί με τον απεργοςπαςτικό μθχανιςμό του "προςωπικοφ εγγυθμζνων 

υπθρεςιϊν" το ςυνταγματικά κατοχυρωμζνο απεργιακό δικαίωμα. 

Δεν πρόλαβε να ςτεγνϊςει το μελάνι από τθν ψιφιςθ του νόμου και είχαμε μία ςειρά απολφςεισ. τα 

μεταλλεία Χαλκιδικισ απολφκθκε ο πρόεδροσ του ςωματείου και του απαγορεφεται θ είςοδοσ ςτον χϊρο 

αν και παραμζνει πρόεδροσ. Θ απόλυςθ ακόμα και να δικαιωκεί ςτα δικαςτιρια δεν υποχρεϊνει ςε 

επαναπρόςλθψθ, όπωσ ζγινε με τθν ξενοδοχοχπάλλθλο ςτα Χανιά αλλά ςε μεγαλφτερθ αποηθμίωςθ. 

Δθλαδι το ξιλωμα τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ ςε κάκε χϊρο δουλειάσ κα ςτοιχίηει λίγο παραπάνω ςτθν 

εργοδοςία αλλά κα είναι πλζον ευκολότερο από ποτζ. Θ ενθμζρωςθ ςτθν πφλθ του εργοςταςίου για τθν 

ςυμμετοχι ςτθν απεργία κεωρείται "ψυχολογικι βία" ενϊ οι ςυμμετζχοντεσ ςε αυτι τθν ενθμζρωςθ, 

απεργιακζσ φρουρζσ, κα μποροφν να απολφονται. 

Θ ταξικι πάλθ δεν καταργείται με νόμο! Ο νόμοσ κα ζχει ςαν αποτζλεςμα τα δικαςτιρια να γεμίςουν από 

αγωνιςτζσ εργαηόμενουσ. Δεν πρζπει να το επιτρζψουμε. 

Χιλιάδεσ εργαηόμενοι αλλά και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ςυνδικαλιςτϊν ςε όλθ τθν χϊρα ζχουν πάρει 

ιδθ κζςθ μάχθσ. 

υντονιηόμαςτε για ζνα μαηικό, ενωτικό, αγωνιςτικό μζτωπο ενάντια ςτουσ αντεργατικοφσ νόμουσ και 

διεκδικοφμε: 

 Κατάργθςθ του νόμου – εκτρϊματοσ Χατηθδάκθ. 

 Αυξιςεισ ςτουσ μιςκοφσ. Κανείσ εργαηόμενοσ χωρίσ Ε. 

 Επαναφορά τθσ Εκνικισ Γενικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ, κατάργθςθ του ν. Βροφτςθ- Αχτςιόγλου 

ωσ αφετθρία για τθν ουςιαςτικι αφξθςθ του κατϊτατου μιςκοφ. 

 Επαναφορά τθσ υποχρεωτικότθτασ των κλαδικϊν Ε, τθσ αρχισ τθσ ευνοϊκότερθσ φμβαςθσ, των 

τριετιϊν. 

 Κατάργθςθ όλων των αντεργατικϊν νόμων που περιορίηουν και καταργοφν εργαςιακά και 

ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα. 



 τακερι δουλειά με ςφγχρονα δικαιϊματα, 7ωρο – 5νκιμερο – 35ωρο. 

 Όχι ςτθ μονιμοποίθςθ τθσ τθλεργαςίασ. 

 Επαναφορά τθσ Κυριακισ αργίασ ςε όλουσ τουσ κλάδουσ. 

Καλοφμε τα ςυνδικάτα, τα Εργατικά Κζντρα, τισ Ομοςπονδίεσ ςε κακολικι καταδίκθ και απεικαρχία ςτισ 

αντεργατικζσ διατάξεισ. 

 Να μείνει ανενεργό το ΓΕ.ΜΘ..Ο.Ε. Κανζνα ςωματείο να μθν κατακζςει μθτρϊα, καταςτατικό, 

οικονομικζσ καταςτάςεισ, ςτο κρατικό μθτρϊο. 

 Όχι ςτο θλεκτρονικό φακζλωμα και ςτθν θλεκτρονικι ψθφοφορία. Καμία θλεκτρονικι λίςτα με ονόματα 

και άλλα ευαίςκθτα προςωπικά δεδομζνα ςτο κράτοσ και ςτουσ εργοδότεσ. Τπεραςπίηουμε τθν 

ελευκερία επιλογισ και τθ μυςτικότθτα τθσ ψιφου των εργαηομζνων για τθν εκλογι Δ και 

αντιπροςϊπων, το δικαίωμα ενεργισ ςυμμετοχισ ςτισ μαηικζσ διαδικαςίεσ, τθ ςυηιτθςθ και τθ λιψθ 

αποφάςεων. 

 Προςταςία τθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ, προςταςία του ςυνόλου των ιδρυτικϊν μελϊν ενόσ ςωματείου. 

Κατοχφρωςθ τθσ ανεμπόδιςτθσ ςυνδικαλιςτικισ δράςθσ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ, εξαςφάλιςθ των 

ςυνδικαλιςτικϊν αδειϊν. 

 Όχι ςτισ απολφςεισ ςυνδικαλιςτϊν. Ακφρωςθ κάκε απόλυςθσ και κάκε δίωξθσ για ςυνδικαλιςτικι 

δράςθ. 

 Κάτω τα χζρια από τισ ςυνδρομζσ και τα οικονομικά των ςυνδικάτων. Ενίςχυςθ του ΟΑΕΔ για τθν 

αποκλειςτικι χρθματοδότθςθ και τθν πραγματικι προςταςία των εργαηομζνων, των ανζργων και των 

οικογενειϊν τουσ. 

 Επαναφορά των ποςοςτϊν ςυμμετοχισ ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ που προβλεπόταν πριν το νόμο ΤΡΙΗΑ 

το 2018. 

 Απεικαρχία και κατάργθςθ του απεργοςπαςτικοφ μθχανικοφ με τίτλο “προςωπικοφ εγγυθμζνθσ 

παροχισ υπθρεςιϊν”. 

 Επαναφορά τθσ δυνατότθτασ ςτα κλαδικά ςυνδικάτα, ςτα δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια 

ςυνδικαλιςτικά όργανα να αςκοφν ανεμπόδιςτα τθ ςυνδικαλιςτικι τουσ δραςτθριότθτα, μεταξφ άλλων 

να μποροφν να καλφπτουν τον αγϊνα κάκε ςυνδικάτου με τθ μορφι πάλθσ που κα επιλζξει το ίδιο. 

 Προςταςία του απεργιακοφ δικαιϊματοσ ζναντι τθσ απεργοςπαςίασ και απαγόρευςθ τθσ ανταπεργίασ 

(lockdown). 

 Κατάργθςθ τθσ προβοκατόρικθσ διάταξθσ περί "άςκθςθσ ψυχολογικισ βίασ" που αποτελεί όχθμα δίωξθσ 

αγωνιςτϊν που περιφρουροφν τον αγϊνα τουσ. 

Οι αγϊνεσ των τελευταίων ετϊν απζδειξαν ότι μπορεί να ακυρϊνονται αντεργατικζσ πολιτικζσ όπωσ ο 

νόμοσ τθσ ΝΔ για τον περιοριςμό των διαδθλϊςεων και ο απεργοκτόνοσ νόμοσ του ΤΡΙΗΑ. Μποροφμε να 

μετράμε νίκεσ όπωσ θ υπογραφι τθσ Ε ςτθ ναυπθγοεπιςκευαςτικι βιομθχανία και θ κατοχφρωςθ 

βαςικϊν εργαςιακϊν δικαιωμάτων των διανομζων τθσ E- FOOD που ακυρϊνουν ςτθν πράξθ το νόμο – 

Χατηθδάκθ. Απζδειξαν τθν αξία τθσ οργανωμζνθσ πάλθσ, τθσ μαηικισ ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςτα 

υνδικάτα». 

Σο Κεντρικό υμβοφλιο τθσ Ο.Δ.Π.Σ.Ε. 

  
 


