
Νομοσχέδιο Χατζηδάκη: Όροι εργασίας και συνδικαλισμού επιστροφής στο 1850!

Πανστρατιά να μην περάσει!
Όπως ακριβω� ς το σύ� στημα «γιο� ρτασε» την επε�τειο τού Πολύτεχνει�ού και της δολοφονι�ας τού
Αλε�ξη  Γρηγορο� πούλού με ο� ργιο  κρατικη� ς  καταστολη� ς,  ο� πως «γιο� ρτασε» την  ανεξαρτησι�α  της
χω� ρας  με  τεμενα� δες  στο  Αιζενχα� ούερ  και  τούς  Αμερικα� νούς,  ε�τσι  «γιορτα� ζει»  την  εργατικη�
Πρωτομαγια�  με νε�ο ο� ργιο επι�θεσης στα εργασιακα�  και στο σύνδικαλισμο�  με�σω τού νομοσχεδι�ού
Χατζηδα� κη. Ένα νομοσχε�διο πού:
-  Απελεύθερω� νει  τις  ύπερωρι�ες  με�σω  της  αύ� ξησης  τού  νο� μιμού  ορι�ού  τούς,  τού  ύποτιθε�μενού
σύμψηφισμού�  τούς με�σα στο χρο� νο και της αναι�ρεσης ύποχρε�ωσης επαναπρο� σληψης απολύμε�νού ακο� μα
κι αν αύτο� ς δικαιωθει�.

-  Χτύπα� ει παραπε�ρα τις σύλλογικε�ς  σύμβα� σεις και τη σύλλογικη�  διαπραγμα� τεύση με�σω της λεγο� μενης
«ατομικη� ς διαπραγμα� τεύσης, η οποι�α στην πρα� ξη δεν ει�ναι παρα�  επιβολη�  της απο� φασης τούς εργοδο� τη
στον εργαζο� μενο.

-  Μονιμοποιει�  την τηλε-εργασι�α,  εκμεταλλεύο� μενη την περι�οδο της πανδημι�ας  αλλα�  και τη σιωπη�  των
σύνδικαλιστικω� ν ηγεσιω� ν ο� λη αύτη� ν την περι�οδο.

Αν, ο� μως, ο� λα τα παραπα� νω αποτελού� ν θεσμικη�  νομιμοποι�ηση της η� δη α� θλιας πραγματικο� τητας
πού ε�χει διαμορφωθει�  de facto στις εργασιακε�ς  σχε�σεις και, α� ρα, α� νοιγμα τού δρο� μού για νε�α
επιδει�νωση�  τούς, η επι�θεση στο σύνδικαλισμο�  ε�χει χαρακτηριστικα�  τομη� ς. Σύγκεκριμε�να:

 Θεσμοθετει�ται  η  ηλεκτρονική  ψηφοφορία  για  την  πραγματοποίηση  απεργίας,  όπου  είναι
απαραίτητη  η  υπερψήφισή  της  από  το  50%+1 των μελω� ν  τού  Σωματει�ού.  Όταν οι  δια� φορες
αστικε�ς ηγεσι�ες ε�χούν την διακύβε�ρνηση με ο� χι πα� νω απο�  το 20% τού εκλογικού�  σω� ματος. Με τον
τρο� πο αύτο� , ούσιαστικα� , ακύρω� νει τις γενικε�ς σύνελεύ� σεις και φακελω� νει τούς εργαζο� μενούς.

 Θεσμοθετει�ται –κατα�  τη δια� ρκεια απεργι�ας-  προσωπικό ασφαλείας, ώστε να καλύπτεται το ένα
τρίτο των υπηρεσιών.  Η πονηρη�  διατύ� πωση τού ποσοστού�  επι�  των ύπηρεσιω� ν ανοι�γει το δρο� μο
στην τοποθε�τηση προσωπικού�  ασφαλει�ας κατα�  βού� ληση και χωρι�ς ο� ριο απο�  τις εργοδοσι�ες.

 Ποινικοποιού� νται οι απεργιακές φρουρές αλλά και η απλή προπαγάνδιση της απεργι�ας, με�σω της
ποινικοποι�ησης της ύποτιθε�μενης «άσκησης πίεσης, ακόμα και ψυχολογικής» στούς απεργοσπα� στες.

 Βγαι�νει παρα� νομη οποιαδη� ποτε απεργι�α σύνδεθει� με κατάληψη.

 Τιμωρού� νται τα σωματει�α πού αρνού� νται να εγγραφού� ν στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων,
με�σω της απαγο� ρεύσης διαπραγμα� τεύσης Σύλλογικη� ς Σύ� μβασης. Και εδω�  το σύ� στημα χρησιμοποι�ησε
την ύποταγη�  των κύβερνητικω� ν και ρεφορμιστικω� ν σύνδικαλιστικω� ν ηγεσιω� ν.

Σύνολικα� , το εκτρωματικο�  νομοσχε�διο Χατζηδα� κη επαναφε�ρει ο� ρούς εργασι�ας και σύνδικαλισμού�  πού
ανα� γονται  στο  1850! Επιδιώκει  την  πλήρη  παράδοση  των  εργαζομένων  στις  ορέξεις  των
αφεντικών αλλά και στην απαγόρευση κάθε δυνατότητας των εργαζομένων να παράξουν
ένα συνδικαλισμό ταξικό, αγωνιστικό, ενάντια στους εργοδότες και το αστικό κράτος.

Αξιος ο μισθο� ς ο� λων των σύνδικαλιστικω� ν ηγεσιω� ν πού ε�φεραν εδω�  την κατα� σταση. Πού οδη� γησαν
το σύνδικαλιστικο�  κι�νημα στη σύνδιαλλαγη�  με το κεφα� λαιο και το κρα� τος, πού προω� θησαν τη λογικη�
της ταξικη� ς «σύνεργασι�ας» (δηλαδη�  ταξικη� ς ύποταγη� ς των εργαζομε�νων και της εργατικη� ς τα� ξης στο
κεφα� λαιο). Πού ε�φεραν τη δια� λύση, την απομαζικοποι�ηση των σύνδικα� των και την ύποταγη� . 

Όμως, διε�ξοδος ΥΠΑΡΧΕΙ! Και ει�ναι η ιστορικα�  γνωστη� .  Αύτη�  πού ε�φερε νι�κες και δικαιω� ματα.
Αύτη�  πού ε�κανε τούς εργαζο� μενούς να ει�ναι περη� φανοι και να αξιω� νούν μια ζωη�  με δικαιω� ματα.
Ει�ναι η πεποι�θηση ο� τι μο� νο οι ανύποχω� ρητοι και επι�μονοι αγω� νες ει�ναι αύτοι�  πού μπορού� ν να
διεκδικη� σούν μια τε�τοια ζωη� . Ει�ναι η ΟΡΓΑΝΩΣΗ και Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ.

 Να μην περάσει η ιστορική οπισθοδρόμηση του νομοσχεδίου Χατζηδάκη!
 Να οργανωθεί η αντίσταση σε κάθε χώρο δουλειάς!
 Μαζικός αγώνας για ζωή και δουλειά με δικαιώματα!

agkinekp.blogspot.gr


