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Αζήλα, 1 επηέκβξε 2019  

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  

Σν Θιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο θαηαγγέιιεη ηνπο ζρεδηαζκνύο ηεο θπβέξλεζεο κε 

αληηδξαζηηθέο ηξνπνινγίεο πνπ ζα θαηαζέζεη ζηε Βνπιή ηηο επόκελεο κέξεο κε ζηόρν λα 

παξέκβεη ζηελ δξάζε θαη ιεηηνπξγία ηωλ ζπλδηθάηωλ. Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ ζπλερίδεη 

ην έξγν ηνπ ΤΡΘΖΑ κε ηνπο απεξγνθηόλνπο λόκνπο πνπ έθεξε ην 2018.  

ρεδηάδεη ηε λνκηκνπνίεζε θαη επέθηαζε ηεο θξαηηθήο θαη εξγνδνηηθήο παξέκβαζεο ζηα 

ζπλδηθάηα, ηελ θαηάξγεζε ησλ θαηαζηαηηθώλ ησλ ζσκαηείσλ, θαη ην θαθέισκα ησλ 

ζπλδηθαιηζκέλσλ εξγαδνκέλσλ. Θα βνεζνύλ ηελ εξγνδνζία λα κελ πξνζιακβάλεη 

"ελνριεηηθέο θσλέο", ζα θαθειώλνπλ ζπλνιηθά ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, 

θαηαξγώληαο ζηελ νπζία ηηο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο γηα ηε ιήςε αγσληζηηθώλ 

θηλεηνπνηήζεσλ όπσο ηηο Γεληθέο πλειεύζεηο. Θέινπλ λα αδπλαηίζνπλ νη ζπιινγηθέο 

δηαδηθαζίεο, ν δηάινγνο θαη ε αληηπαξάζεζε κέζα ζην εξγαηηθό θίλεκα, ζέινπλ ηνπο 

εξγαδόκελνπο απνθνκκέλνπο, ρσξίο δσληαλή ζπκκεηνρή ζηε ζπιινγηθή δξάζε.  

Δηδηθόηεξα: Πξνβιέπνπλ ηελ θαζηέξσζε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ θήξπμε 

απεξγίαο από έλα ζσκαηείν, αθόκα θαη γηα ηηο αξραηξεζίεο ηνπ. Ζ δηάηαμε απηή, πνπ ζηόρν έρεη 

λα βάιεη πεξηζζόηεξα εκπόδηα ζηελ θήξπμε απεξγίαο, απνηειεί ζπλέρεηα πξνεγνύκελνπ λόκνπ 

ηνπ ΤΡΗΕΑ. 

Από ηα παξαπάλσ αλαδεηθλύεηαη πεξίηξαλα όηη ε άγξηα αληεξγαηηθή θαη αληηιατθή πνιηηηθή πνπ 

ζπλερίδεη θαη ε ζεκεξηλή θπβέξλεζε γλσξίδεη όηη ζα βξεη εκπόδηα ζηελ νξγαλσκέλε ηαμηθή 

απάληεζε ησλ εξγαδνκέλσλ κέζα από ηα ζπλδηθάηα θαη ζσκαηεία ηνπο θαη γηα απηό θαη 

ζπεύδεη λα πάξεη κέηξα. 

Με ηελ πιήξε αιιαγή ηνπ ραξαθηήξα ησλ ζσκαηείσλ θαη ην απζηεξό θαθέισκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηνρεύνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπιινγηθήο 

δξάζεο. Σν ειεθηξνληθό θαθέισκα είλαη ην κέζν ώζηε λα γλσξίδεη ε εξγνδνζία αλά πάζα 

ώξα θαη ζηηγκή πνηνη εξγαδόκελνη είλαη νξγαλσκέλνη ζηα ζσκαηεία ηνπο, αλ ζπκκεηέρνπλ ζηηο 

καδηθέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηηο ζπλειεύζεηο, ηη ςεθίδνπλ. Παίξλνπλ ηα κέηξα ηνπο 

γηα λα πξνζηαηεύζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, λα έρνπλ ήζπρν ην θεθάιη ηνπο από ηελ 

πίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Δίλαη γειαζκέλνη! Δελ ζα ηνπο πεξάζεη! 

Σα ζπλδηθάηα είλαη νξγαλώζεηο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. Έρνπλ θαηαζηαηηθά ιεηηνπξγίαο κε 

βάζε ηα νπνία ιεηηνπξγνύλ, απνθαζίδνπλ θαη νξγαλώλνπλ ηε δξάζε ηνπο. Γελ δίλνπλ ιόγν 

νύηε ζηελ εξγνδνζία, νύηε ζηελ θπβέξλεζε! Κνγνδνηνύλ ζηα κέιε ηνπο, θαη ζηνπο 

εξγαδόκελνπο πνπ εθπξνζσπνύλ. 

Θαινύκε ηα Γ όισλ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ νξγαλώζεσλ ζηελ Δλέξγεηα λα 

θαηαγγείινπλ ηνπο θπβεξλεηηθνύο ζρεδηαζκνύο. Να πάξνπλ απόθαζε γηα αγωληζηηθή 

παξέκβαζε όπνηε ηνικήζεη ε θπβέξλεζε λα παξέκβεη σκά ζηε δξάζε θαη ηε ιεηηνπξγία 

ησλ ζπλδηθάησλ, ζην δηθαίσκα ζηελ απεξγία! 

Ιάηω ηα ρέξηα από ηα ζωκαηεία. Ελωηηθόο, καδηθόο, ηαμηθόο αγώλαο γηα ην δηθαίωκά 

καο ζηελ νξγάλωζε θαη ηελ απεξγία! 
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