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Σοσς ζσναδέλθοσς μέλη ηοσ σλλόγοσ
μας

Ο λόκνο Χαηδεδάθε (λ. 4808/2021), ζα κείλεη ζηα ραξηηά!!!
Δελ ζα ηνλ εθαξκόζνπκε!
Δελ ζα επηηξέςνπκε ηα ζπλδηθαιηζηηθά καο δηθαηώκαηα θαη νη ειεπζεξίεο καο λα κπνπλ ζην
γύςν.
Γηα άιιε κηα θνξά ζα ληθήζνπκε.
Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ κε ηνλ λ. Φαηδεδάθε θιηκαθψλεη ηνλ πφιεκo ζηα ζπλδηθάηα, ζηνπο
εξγαδφκελνπο, ηα δεκνθξαηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο.
Με ηνλ ρνπληηθήο έκπλεπζεο λ. Φαηδεδάθε, κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ απηφο
επηβάιιεη, δξνκνινγεί ηελ ππεξεθκεηάιιεπζε ηεο αλζξψπηλεο εξγαζίαο (ραξαθηεξηζηηθή είλαη ε
ειαζηηθνπνίεζε ηνπ εξγάζηκνπ ρξφλνπ ζηελ εθπαίδεπζε κε ηελ εθαξκνγή ηεο ηειεθπαίδεπζεο ηελ
πεξίνδν ησλ θιεηζηψλ ζρνιέησλ ζηελ παλδεκία, ηα απνγεπκαηηλά ζεκηλάξηα θαη ηηο ηειεεπηκνξθψζεηο, ηηο ππνρξεσηηθέο ππεξσξίεο) θαη νπζηαζηηθά απαγνξεχεη ηελ δξάζε θαη ηελ
ιεηηνπξγία ησλ ζπλδηθάησλ σο πξνο ην δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα απνθαζίδνπλ γηα ηε
ιεηηνπξγία ηνπο θαη θάζε κνξθή απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο.
Μεηά απφ κηα ζεηξά αληεξγαηηθνχο λφκνπο, φπσο απηνί γηα ηελ πεξηζηνιή ησλ ιατθψλ
ζπγθεληξψζεσλ θαη θηλεηνπνηήζεσλ, ηα απμεκέλα πνζνζηά γηα ηε ιήςε απφθαζεο γηα απεξγία,
θέξλνπλ ην λέν αληεξγαηηθφ έθηξσκα γηα λα επηβάινπλ εξγαζηαθφ κεζαίσλα θαη λα
αληηκεησπίζνπλ κε εξγνδνηηθή, θξαηηθή βία θαη θαηαζηνιή ηνλ «ερζξφ ιαφ».
Δειψλνπκε φηη ζα ζεθψζνπκε ην γάληη, ζα ππεξαζπίζνπκε ηε εξγαζία καο θαη ηα εξγαζηαθά καο
δηθαηψκαηα, φπσο θαη ην δηθαίσκά καο ζηελ ειεχζεξε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, αλαγλσξηζκέλν
Σπληαγκαηηθφ δηθαίσκα πνπ ζέινπλ λα θαηαξγήζνπλ. Ο αγψλαο θαη ε αληίζηαζε είλαη κνλφδξνκνο
γηα θάζε εξγαδφκελν, γηα θάζε ζπλδηθάην πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηφ ηνπ, ηελ θνηλσληθή ηάμε πνπ
εθθξάδεη θαη ηηο αλζξψπηλεο αμίεο.
Κάλνπκε θαζαξό κε ηνλ πην θαηεγνξεκαηηθό ηξόπν όηη ηνλ λ. Χαηδεδάθε δελ ζα ηνλ
εθαξκόζνπκε. Ωο εθ ηνχηνπ:
 Ο Σχιινγφο καο « ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί θαη λα απνθαζίδεη λφκηκα κε βάζε ην
θαηαζηαηηθφ ηνπ.

Τα ζσκαηεία καο εδψ θαη έλαλ αηψλα νξγαλψλνπλ ηελ πάιε ησλ εξγαδνκέλσλ ζε δχζθνιεο
ζπλζήθεο. Σε ζπλζήθεο παξαλνκίαο, θφληξα ζε ρνχληεο, αληηιατθέο θπβεξλήζεηο θαη απηαξρηθά
θαζεζηψηα. Καλέλαο δελ θαηάθεξε λα ηελ θαηαξγήζεη. Δελ ππέζηεηιαλ ηελ ζεκαία ηνπ αγψλα ,
φπσο δελ ζα ηελ ππνζηείινπλ θαη ηψξα απέλαληη ζε θακηά αληηιατθή θπβέξλεζε ζε θαλέλαλ
αληεξγαηηθφ λφκν.
Ο Σχιινγφο καο ζα εμαθνινπζήζεη λφκηκα λα νξγαλψλεη ηελ πάιε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο
Πξσηνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο αμηνπνηψληαο βαζηθέο δηαηάμεηο ηνπ λ.1264/1982.
Δελ πξφθεηηαη λα αιιάμνπκε ην θαηαζηαηηθφ καο, γηαηί πνιχ απιά δελ πξφθεηηαη λα
απηνθαηαξγεζνχκε.
Ο Σχιινγφο καο ζα ζπλερίζεη λα παίξλεη απνθάζεηο γηα απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, γηα ζηάζεηο
εξγαζίαο, ζπιιαιεηήξηα θαη θάζε είδνπο θηλεηνπνηήζεηο κε ηελ ζπγθεθξηκέλε λφκηκε νδφ, πνπ
ρξεζηκνπνηνχζαλ κέρξη ζήκεξα.
Σε φιεο εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη ν λ. Φαηδεδάθε γηα ηελ
πξαγκαηνπνίεζε κηαο απεξγίαο πνπ ππνλνκεχνπλ ή ζηε πξάμε ηελ θάλνπλ αδχλαηε δελ ζα
εθαξκφζνπκε ην λφκν Φαηδεδάθε (π.ρ. εκεξνκελίεο θαηάζεζεο εμψδηθνπ γηα ζηάζεηο
εξγαζίαο, πνζνζηφ πξνζσπηθνχ αζθαιείαο, θαζνξηζκφ πξνζσπηθνχ εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο).
Σε θακηά πεξίπησζε δελ απνδερφκαζηε ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο απεξγίαο λα εμαξηάηαη απφ ηελ
έθζεζε ή ηελ ζχκθσλε γλψκε ηνπ ΟΜΕΔ.
 Σχκθσλα κε ην θαηαζηαηηθφ ηνπ Σσκαηείνπ καο νη Γεληθέο Σπλειεχζεηο θαη νη αξραηξεζίεο ησλ
ζσκαηείσλ, πξαγκαηνπνηνχληαη δηα δψζεο, κε θπζηθή παξνπζία θαη απηφ ζα εμαθνινπζήζεη λα
ηζρχεη. Κακηά εμ’ απνζηάζεσο ςεθνθνξία, θακηά ειεθηξνληθή ή επηζηνιηθή ςήθνο θαη θαλέλαο
αληηπξφζσπνο πνπ εθιέρηεθε απφ ηέηνηεο δηαδηθαζίεο, πνπ είλαη θαηά παξάβαζε ηνπ
θαηαζηαηηθνχ καο, ζε θαλέλα ζψκα, ζε θαλέλα ζπλδηθαιηζηηθφ φξγαλν δελ ζα γίλνληαη
απνδεθηνί, δελ ζα λνκηκνπνηνχληαη.
 Τν ΔΣ ηνπ Σπιιφγνπ καο δειψλεη φηη νη Γεληθέο Σπλειεχζεηο καο ζα πξαγκαηνπνηνχληαη δηα
δψζεο, ηεξψληαο φια ηα κέηξα πγεηνλνκηθήο πξνζηαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ ηηο ζρεηηθέο
πεξηνξηζηέο ΚΥΑ ζηε πξάμε δελ ζα ηηο εθαξκφζνπκε. Κνπκάλην ζην δηθφ καο ζπίηη θάλνπκε
εκείο. Γηαηί γηα εκάο ηνπο εξγαδφκελνπο ηα ζπλδηθάηα είλαη ην ζπίηη θαη ε νξγάλσζή καο.
 Τν κεηξψν κειψλ είλαη εζσηεξηθή ππφζεζε θάζε ζπλδηθάηνπ. Δελ αθνξά θακηά εξγνδνζία,
θαλέλα θξάηνο, θακηά θπβέξλεζε. Δελ ζα θαηαζέζνπκε ζε θακηά εξγνδνζία, ζε θακηά
ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηα κεηξψα κειψλ θαη άιια επαίζζεηα ζηνηρεία ησλ εξγαδνκέλσλ.
«Σπλέλνρνη ζην θφλν» ηνπ ειεθηξνληθνχ θαθειψκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ δελ ζα γίλνπκε.
Όπσο ν λ. Φαηδεδάθε απνηειεί αληεξγαηηθή ηνκή, έηζη θαη ε απφθαζε ηνπ Σπιιφγνπ καο λα
ηνλ θαηαζηήζεη αλελεξγφ είλαη ηζηνξηθήο ζεκαζίαο.
Απνηειεί ρξένο ζηνπο εξσηθνχο αγψλεο ηνπ εξγαηηθνχ – ιατθνχ θηλήκαηνο, ζε φζνπο ζπζίαζαλ
αθφκα θαη ηε δσή ηνπο γηα ηελ ειεπζεξία, ηελ ειεχζεξε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, ηα δεκνθξαηηθά
δηθαηψκαηα θαη ηελ θνηλσληθή απειεπζέξσζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ.
Δελ πεξηκέλνπκε θαλέλαλ ζσζία, θαλέλαλ απηφθιεην ζσηήξα γηα ηελ θαηάξγεζε απηνχ ηνπ
λφκνπ. Μφλν εκείο ελσκέλνη κπνξνχκε λα επηβάινπκε ην δίθην καο, λα ζψζνπκε ηα δηθαηψκαηα θαη
ηηο φπνηεο θαηαθηήζεηο καο.
Ο λφκνο απηφο ζα θαηαξγεζεί ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο κε ηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ
ιανχ ζα θαηαξγεζεί ζην δξφκν κε ηνπο φξνπο ηνπ θηλήκαηνο.
Είκαζηε νη πνιινί, έρνπκε ην δίθην, ηε δχλακε θαη ην μέξνπλ, φπσο μέξνπκε θη εκείο φηη ην
δίθην δε ραξίδεηαη, επηβάιιεηαη!

Καινύκε, εδώ θαη ηώξα, ην Δ.Σ. ηεο ΔΟΕ λα ζηαζεί ζην ύςνο ησλ πεξηζηάζεσλ θαη ησλ
απαηηήζεσλ ηεο πεξηόδνπ θαη λα πάξεη, κε βάζε όια ηα παξαπάλσ, θαζαξή απόθαζε κε
εθαξκνγήο, αθύξσζεο ζηελ πξάμε ηνπ λ. Χαηδεδάθε!

Γηα ην Δ.Σ. ηνπ Σπιιφγνπ
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