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ΑΠΕΡΓΙΑ 2 ΟΚΤΩΒΡΗ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Η νέα, ακραία νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση της Ν.Δ, με το που ανέλαβε τα καθήκοντά της, έσπευσε να υλοποιήσει
τις δεσμεύσεις της απέναντι στο κεφάλαιο επιχειρώντας ταυτόχρονα να εμπεδωθεί στην κοινωνία ένα κλίμα
αυταρχισμού και καταστολής καθώς οι στόχοι είναι σαφείς: «ανάπτυξη» που τα δίνει όλα στους επενδυτές,
«ανταγωνιστικότητα», απολύσεις, νόμοι που απελευθερώνουν ακόμη περισσότερο την ασυδοσία των
εργοδοτών, ιδιωτικοποιήσεις και ταυτόχρονα πάταξη οποιασδήποτε φωνής αντίστασης με την φτηνή
δικαιολογία της αντιμετώπισης της «ανομίας».
Γι’ αυτό, αμέσως μετά την εκλογή της ψήφισε την κατάργηση του ασύλου στοχεύοντας ευθέως τις ελεύθερες
συλλογικές διαδικασίες των φοιτητικών συλλόγων αλλά και τους φοιτητικούς, νεολαιίστικούς και εργατικούς
αγώνες. Γι’ αυτό, βιαστικά μέσα στο καλοκαίρι, οι κατασταλτικοί μηχανισμοί του κράτους επιτέθηκαν και
εκκένωσαν δεκάδες καταλήψεις στέγης που φιλοξενούσαν πρόσφυγες και πολιτικές συλλογικότητες,
δημιουργώντας κλίμα τρομοκρατίας, ιδίως στα Εξάρχεια, γειτονιά που βρίσκεται μονίμως στο στόχαστρο κάθε
συντηρητικής εξουσίας.
Η κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει ήδη ψηφίσει την κατάργηση της διάταξης για την αιτιολόγηση της απόλυσης και της
συνευθύνης εργολάβου και άμεσου εργοδότη. Τώρα, έρχεται να ολοκληρώσει τις «παροχές» στον ΣΕΒ και στο
κεφάλαιο με το νέο «αναπτυξιακό» πολυνομοσχέδιο που προτίθεται να κατεβάσει στην βουλή για ψήφιση το
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Στο νομοσχέδιο έκτρωμα περιλαμβάνεται πλήθος ρυθμίσεων που
επιτίθενται ευθέως στα εργατικά σωματεία με διατάξεις με τις οποίες επιχειρείται ο πλήρης έλεγχος της
συνδικαλιστικής δράσης, η υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων και η υπονόμευση των συλλογικών
συμβάσεων εργασίας.
Στα νέα μέτρα του πολυνομοσχεδίου:
●

●

●

Προβλέπεται η δυνατότητα να εξαιρούνται από την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων των ΣΣΕ ειδικές
κατηγορίες εργαζομένων, μεταξύ αυτών και εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που
αντιμετωπίζουν «σοβαρά οικονομικά προβλήματα», με απόφαση του υπουργού εργασίας. Μάλιστα, είναι στη
διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε υπουργού να ορίσει τα κριτήρια που πρέπει να πληροί η επιχείρηση με τα
«σοβαρά οικονομικά προβλήματα», όπως και τους όρους των ΣΣΕ που μπορούν να εξαιρούνται. Πρόκειται
για ευθεία προσπάθεια υπονόμευσης του ρόλου και της αυτονομίας των συνδικάτων και
αποδυνάμωσης των ΣΣΕ. (άρθρο 49)
Η επεκτασιμότητα των ΣΣΕ καθίσταται σχεδόν αδύνατη, αφού, εκτός από τον φραγμό του 50% συν 1
εργαζομένων που θα πρέπει να απασχολούν οι επιχειρήσεις που ανήκουν στην εργοδοτική ένωση που
υπογράφει τη ΣΣΕ, θα κρίνεται πλέον η «αναγκαιότητά» της, καθώς και οι επιπτώσεις της στην
ανταγωνιστικότητα! Ακόμη, αφήνεται ανοιχτό παράθυρο για υπουργική παρέμβαση που θα εξαιρεί
συγκεκριμένες επιχειρήσεις, ακόμη κι αν πληρούνται τα κριτήρια για την επέκταση. (άρθρο 52)
Προβλέπεται η υπερίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών συμβάσεων, αν από την κλαδική δεν
προβλέπονται εξαιρέσεις για τις «προβληματικές» επιχειρήσεις, όπως και της τοπικής ομοιοεπαγγελματικής
έναντι της εθνικής κλαδικής ή εθνικής ομοιοεπαγγελματικής, με τα ίδια κριτήρια. Αυτό δημιουργεί ειδικές
οικονομικές ζώνες και ξεχωριστά καθεστώτα ανά περιοχή, υπονομεύοντας περαιτέρω την αρχή της
ευνοϊκότερης ρύθμισης και οδηγώντας σε μειώσεις μισθών. Για μια ακόμη φορά,ο υπουργός δύναται να
καθορίσει τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις. (άρθρο 51)
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Η θέσπιση του ηλεκτρονικού μητρώου θα περιλαμβάνει τη χορήγηση στοιχείων όπως καταστατικό, αριθμό
ψηφισάντων στις εκλογές, σύνθεση του Δ.Σ., έδρα της οργάνωσης και στοιχεία επικοινωνίας και οικονομικές
καταστάσεις. Μάλιστα, ο αρμόδιος υπουργός θα μπορεί να κρίνει ποια από τα στοιχεία θα δημοσιοποιούνται!
Ανοίγει λοιπόν ο δρόμος για το περαιτέρω ηλεκτρονικό φακέλωμα των συνδικαλισμένων
εργαζομένων, προς όφελος του κράτους και των εργοδοτών. (άρθρο 50)
Επιπλέον, καθιερώνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις γενικές συνελεύσεις των εργατικών σωματίων και
για τις αποφάσεις για απεργίες. Με το μέτρο αυτό, επιχειρείται, ωμά, παρέμβαση στο εσωτερικό των
συνδικάτων και των συλλογικών τους διαδικασιών – γίνεται προσπάθεια ώστε με συστηματικό και
«νόμιμο» τρόπο να αποκοπούν οι εργαζόμενοι από τις ζωντανές διαδικασίες των γενικών
συνελεύσεων, οι οποίες επιχειρείται να εκφυλιστούν σε ηλεκτρονικό γκάλοπ που ελέγχεται από την
κυβέρνηση και το κράτος. Ταυτόχρονα, και με αυτό το μέτρο, επιχειρείται το φακέλωμα των εργαζομένων
και η τρομοκράτησή τους, αφού οι αποφάσεις για απεργία και η σχετική ανταλλαγή απόψεων, αντί να
λαμβάνονται στο προστατευμένο περιβάλλον της Γενικής συνέλευσης του συνδικάτου, θα εποπτεύονται από
το κράτος! Εν τέλει, σε συνδυασμό προηγούμενο νόμο που απαιτούσε από τα πρωτοβάθμια σωματεία η
απόφαση για απεργία να παίρνεται με συμμετοχή του 51% των μελών τους, τίθεται σε αμφισβήτηση το
απεργιακό δικαίωμα των εργαζομένων. (άρθρο 50, παρ.5)
Εκμηδενίζεται στην πράξη η δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από την εργατική
πλευρά, αφού εκτός από το ότι θα πρέπει να αποδεχτεί την πρόταση της μεσολάβησης (πράγμα το οποίο
είναι πολύ δύσκολο στις μέρες μας, όπως φάνηκε και από την πρόσφατη προσφυγή της ΟΙΕΛΕ στον ΟΜΕΔ
για την πανελλαδική ΣΣΕ στα ξενόγλωσσα) θα πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη και επιβεβλημένη από
υπαρκτό λόγο γενικότερου κοινωνικού ή δημοσίου συμφέροντος. Έτσι, οι εργασιακές σχέσεις θα
παραμένουν αρρύθμιστες με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση των μισθών και των όρων εργασίας μας.
(άρθρο 53)
Καθυστέρηση των δεδουλευμένων μικρότερη των 2 μηνών πλέον «επιτρέπεται», αφού δε θεωρείται
μονομερής βλαπτική μεταβολή που θα επέτρεπε στον εργαζόμενο να αποχωρήσει διεκδικώντας
αποζημίωση. (άρθρο 54)
Επεκτείνεται η ελαστική εργασία, με τη θέσπιση «φτηνής» υπερωρίας 12% στη μερική απασχόληση (αντί
για 40%). Η μερική και η εκ περιτροπής απασχόληση προωθούνται περαιτέρω, καθώς ο εργοδότης και ο
εργαζόμενος μπορούν να συμφωνήσουν, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο τη μετατροπή της πλήρους σε
μερική απασχόληση, καθώς και σε κάθε μορφή εκ περιτροπής απασχόληση. (άρθρο 55)

Για άλλη μια φορά κυβέρνηση και κεφάλαιο βάζουν στο στόχαστρο τα σωματεία, τις ελεύθερες συλλογικές τους
διαδικασίες και το δικαίωμα στην απεργία. Χτυπώντας την αυτονομία των συνδικάτων και υπονομεύοντας τις
ΣΣΕ επιχειρούν να δώσουν ένα στρατηγικό χτύπημα στο εργατικό κίνημα ώστε να το παροπλίσουν, να
αποδυναμώσουν τους εργατικούς αγώνες και να εκφυλίσουν τις ζωντανές διαδικασίες των οργανώσεων της
εργατικής τάξης.

Η παρέμβαση του κράτους στα εσωτερικά των σωματείων, η οικονομική τους αφαίμαξη από αυτό, η προσπάθεια
ελέγχου τους αλλά και το φακέλωμα συνδικαλιστών και αγωνιστών δεν είναι καινούρια φαινόμενα για το
εργατικό κίνημα. Σήμερα, τα σωματεία είναι ήδη υποχρεωμένα να καταθέτουν στα πρωτοδικεία τα μητρώα των
μελών τους και τα πρακτικά των αρχαιρεσιών τους προκειμένου να «νομιμοποιούνται» οι διαδικασίες τους.
Ταυτόχρονα, για να θεωρηθούν «έγκυρες» οι εκλογοαπολογιστικές τους συνελεύσεις πρέπει σε αυτές να
παρίσταται δικαστικός αντιπρόσωπος. Τα καταστατικά των νέων σωματείων , όπως και τα νέα καταστατικά
ήδη υπαρχόντων σωματείων πρέπει να περάσουν υποχρεωτικά από τη λογοκρισία του κράτους για να
θεωρηθούν «νόμιμα». Και για όλα τα παραπάνω, τα εργατικά σωματεία είναι υποχρεωμένα να πληρώνουν
σημαντικά χρηματικά ποσά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι ο «αντι - ΣΕΦΚ», το φασιστικό – εργοδοτικό σάιτ που στήθηκε κατά την περίοδο της
κρίσης για να χτυπήσει το σωματείο και τους αγώνες των εργαζομένων, το οποίο δημοσιοποίησε το μητρώο
μελών του σωματείου, το δ.σ. του και τις διευθύνσεις των μελών του δ.σ., άντλησε όλα σχεδόν τα στοιχεία του
από το πρωτοδικείο Αθηνών!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το κράτος είχε πάντα ως κεντρικό του στόχο τον, με διάφορους τρόπους, έλεγχο των εργατικών συνδικάτων,
ώστε όταν κριθεί αναγκαίο από τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του, να παρέμβει και να αποσοβήσει τον
κίνδυνο. Όλες οι απεργίες που στο παρελθόν κρίθηκαν επικίνδυνες για την διατήρηση της τάξης και την
εφαρμογή της εκάστοτε αντιδραστικής – αντιλαϊκής πολιτικής, κρίθηκαν παράνομες και καταχρηστικές.
Γιατί τα ταξικά μαζικά συνδικάτα, με τις ζωντανές συλλογικές διαδικασίες τους και τις αποφάσεις τους για αγώνα,
δράση και απεργίες είναι τα κύτταρα που μπορούν να οργανώσουν τις συλλογικές εργατικές αντιστάσεις και να
πετύχουν τις νίκες που απαιτεί η σημερινή εποχή. Είναι τα εργαλεία μας για την ανασυγκρότηση και
ενδυνάμωση του εργατικού κινήματος, είναι οι δομές της τάξης μας, τα όπλα μας απέναντι στον αυταρχισμό
του κράτους και της εργοδοσίας και δεν τους τα χαρίζουμε.
Το εργατικό κίνημα, μέσα από τις διαδικασίες των σωματείων, μέσα από αγωνιστικές αποφάσεις και με το
συντονισμό των εργαζομένων πρέπει να απαντήσει στην επίθεση που δέχεται. Να μην επιτρέψουμε τον
εκφυλισμό των σωματείων μας. Τα πρωτοβάθμια σωματεία και οι δευτεροβάθμιες οργανώσεις οφείλουν να
βάλουν όλες τις δυνάμεις τους ώστε να οργανώσουν τον αγώνα ενάντια στα νέα μέτρα. Να απομονωθεί η
ηγεσία της ΓΣΣΕ που, ως αρωγός της κυβέρνησης και του ΣΕΒ, προσπαθεί για ένα συνδικαλιστικό κίνημα
ακίνδυνο και ανίκανο να παλέψει και να κερδίσει οτιδήποτε. Γι’ αυτό αρνήθηκαν να βάλουν απεργία για τις 24
Σεπτέμβρη και επιχειρούν να καθυστερήσουν την ανάπτυξη των αγώνων για όσο το δυνατόν αργότερα.
Το σωματείο μας, ο ΣΕΦΚ, αναφέρεται σε έναν χώρο που παραδοσιακά οι εργαζόμενοι υφίστανται σκληρή
εκμετάλλευση από την εργοδοσία και οι μηχανισμοί του κράτους έχουν αποτελέσει χρησιμότατο εργαλείο των
εργοδοτών για την τρομοκράτηση των εργαζομένων και την πάταξη των αγώνων. Ξέρουμε πολύ καλά, ότι δεν
έχουμε κανένα συμφέρον από οποιαδήποτε ανάμειξη του κράτους στα εσωτερικά μας, παλεύουμε για
την πλήρη ανεξαρτησία των εργατικών σωματείων και των συλλογικών τους διαδικασιών από τους
μηχανισμούς του κράτους.

Θα παλέψουμε μαζί με τα υπόλοιπα σωματεία και εργατικές συλλογικότητες ενάντια στο νέο νόμο και
στον αυταρχισμό της κυβέρνησης.
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