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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 
Δίνουμε απεργιακή απάντηση όποτε τολμήσει η κυβέρνηση να παρέμβει ωμά 

στη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων, στο δικαίωμα στην απεργία! 

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,  

Η κυβέρνηση της ΝΔ ετοιμάζει νέο χτύπημα στην συλλογική οργάνωση και στους αγώνες 
των εργαζομένων! 

Συνεχίζει στην ίδια ρότα με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία την άνοιξη του 2018, 
προχώρησε σε νομοθετική ρύθμιση που χτυπούσε ανοικτά το δικαίωμα των εργαζομένων 
στην απεργία. Σχεδιάζει να φέρει τροπολογίες που θα νομιμοποιούν και θα επεκτείνουν την 
κρατική και την εργοδοτική παρέμβαση μέσα στα συνδικάτα, θα καταργούν τα καταστατικά 
των σωματείων, θα φακελώνουν όλους τους συνδικαλισμένους εργαζόμενους. Θέλουν να 
ξεμπερδεύουν με οποιαδήποτε οργανωμένη φωνή αμφισβήτησης και σύγκρουσης μέσα 
στους χώρους δουλειάς.  

Οι αλλαγές που έχουν στην ατζέντα τους για τον συνδικαλιστικό νόμο είναι αλλαγές που 
στόχο έχουν να πλήξουν το κίνημα των εργαζομένων, των φοιτητών, την ίδια την απεργία. 
Παίρνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξουν την κερδοφορία των 
επιχειρηματικών ομίλων μπροστά σε κάθε ενδεχόμενο που μπορεί στο μέλλον να τους 
δημιουργήσει προβλήματα, να τους βάλει εμπόδια στην υλοποίηση της πολιτικής τους.  

Τον ίδιο σκοπό εξυπηρετεί και η νομοθετική ρύθμιση για το πανεπιστημιακό άσυλο, που 
έφερε η ΝΔ μέσα στο κατακαλόκαιρο. Να σουλατσάρουν οι επιχειρήσεις μέσα στα 
Πανεπιστήμια ελεύθερα, χωρίς να υπάρχουν αντιδράσεις κόντρα στο χτύπημα των 
μορφωτικών δικαιωμάτων των παιδιών, των εργασιακών μας δικαιωμάτων, να σιγάσουν 
όλες τις φωνές που εναντιώνονται στη μετατροπή της παιδείας σε εμπόρευμα. 

Όλες αυτές οι αλλαγές σηματοδοτούν την αποφασιστικότητά της κυβέρνησης να προωθήσει 
όλα τα αναγκαία μέτρα για να στερήσει από τους εργαζόμενους να παλεύουν για τα 
προβλήματά της καθημερινότητάς τους. Ουσιαστικά, πρόκειται  για  μορφή καταστολής του 
εργατικού-συνδικαλιστικού κινήματος. Άρα και για εμάς είναι μάχη για την ύπαρξη των 
συνδικάτων! 

Μας λένε ότι αυτές οι αλλαγές είναι «λογικές, σωστές, δημοκρατικές», οι ίδιοι που πριν λίγες 
μέρες ψήφισαν νόμο που δίνει στους δημάρχους και τους περιφερειάρχες τη δυνατότητα να 
αποφασίζουν για σημαντικά ζητήματα ως μονάρχες, παρότι αποτελούν μία μικρή μειοψηφία 
στα συμβούλια τους. Άλλωστε, η ίδια η κυβέρνηση αποφασίζει ενώ αποτελεί το 40% του 
58% του εκλογικού σώματος. Για εμάς, όμως, που παλεύουμε για τα δικαιώματα μας, τη 
ζωή μας και το μέλλον μας, απαιτούν και ζητάνε καθολική συμμετοχή και με πλήρες 
φακέλωμα σε όλες τις συλλογικές διαδικασίες που συμμετέχει. Το ηλεκτρονικό φακέλωμα 
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είναι το μέσο ώστε να γνωρίζει η εργοδοσία ανά πάσα ώρα και στιγμή, ποιοι εργαζόμενοι 
είναι οργανωμένοι στα σωματεία τους, αν συμμετέχουν στις μαζικές συλλογικές διαδικασίες 
και στις συνελεύσεις, τι ψηφίζουν. 

Ομολογία για αυτό είναι τα λόγια του ίδιου του υπουργού Βρούτση που πριν λίγες μέρες και 
μπροστά στην κατάργηση της προσχηματικής διάταξης για την αιτιολόγηση της απόλυσης, 
ισχυριζόταν ότι οι εργαζόμενοι με τον προηγούμενο νόμο δεν θα έβρισκαν δουλειά επειδή 
θα ήταν φακελωμένοι.  

Δεν τους έπιασε ο πόνος για την ενίσχυση των δημοκρατικών συλλογικών 
διαδικασιών. Ίσα – ίσα, επιδιώκουν να καταργήσουν στην ουσία τις συλλογικές 
διαδικασίες, τη δυνατότητα των συλλογικών οργάνων των εργαζομένων να λαμβάνουν τις 
αποφάσεις τους μέσα από την συζήτηση μεταξύ των μελών τους. Θέλουν τον κάθε 
εργαζόμενο αποκομμένο, ευάλωτο, να μη συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές διαδικασίες. Να 
αποφασίζουν άλλοι για αυτόν, για ζητήματα που τον αφορούν, χωρίς να είναι παρών. Να 
βρίσκεται μακριά και έξω από τις συλλογικές συζητήσεις! Αυτή τη διάτρητη διαδικασία κάτω 
από τα βλέμματα της εργοδοσίας και με παρούσα την εργοδοτική τρομοκρατία, τη 
βαφτίζουν δημοκρατική διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο. 

Είναι ξεκάθαρο ότι στοχεύουν ν’ αλλάξουν το χαρακτήρα των σωματείων, να 
μπορούν να φακελώνουν τους εργαζόμενους, να χτυπήσουν την συλλογική δράση. 
Γι’ αυτό κι εμείς δεν πρέπει να δείξουμε καμία ανοχή στην παρέμβαση της 
κυβέρνησης και των εργοδοτών στα σωματεία μας, στα συλλογικά μας όργανα! 

Το ήδη περίπλοκο και ασφυκτικό πλαίσιο για να είναι νόμιμη η απεργία στα δικαστήρια 
πλέον γίνεται ανυπέρβλητο εμπόδιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία το 90% βγαίνουν παράνομες 
και καταχρηστικές. Δεν τους αρκεί! Ο στόχος είναι το 100% των απεργιών να βγαίνουν 
παράνομες, οι αγωνιστές να διώκονται και τα σωματεία να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν 
στο κόστος. Θέλουν να ποινικοποιήσουν περαιτέρω τους αγώνες. 

Στην ουσία ομολογούν πως μπροστά στα μέτρα και την επίθεση που θα ακολουθήσει το 
επόμενο διάστημα, θέλουν να μας στερήσουν όλα τα όπλα! Αυτή είναι η κανονικότητα που 
αναφέρουν και διαλαλούν! Θέλουν τους εργαζόμενους συμβιβασμένους με τα ψίχουλα και 
παράλληλα φιμωμένους, χωρίς δικαιώματα! 

Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο! 

Τα σωματεία έχουν καταστατικά! Με βάση αυτά αποφασίζουν. Με βάση αυτά παλεύουν, 
οργανώνουν την πάλη τους, τις μορφές αγώνα. Δε λογοδοτούν στην εργοδοσία και τις 
κυβερνήσεις τους. Λογοδοτούν στα μέλη τους, στους εργαζόμενους και την κοινωνία. 

Καλούμε τα ΔΣ όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων, να καταγγείλουν τους κυβερνητικούς 
σχεδιασμούς, να συνεδριάσουν άμεσα, να δώσουν ηχηρή απάντηση στις κυβερνητικές 
παρεμβάσεις στο εσωτερικό τους. 

Να πάρουν απόφαση απεργιακής απάντησης όποτε τολμήσει η κυβέρνηση να παρέμβει 
ωμά στη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων, στο δικαίωμα στην απεργία! 

To Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ 

 


