
  

 

Στο ξήλωμα του απεργιακού δικαιώματος προχωρά ακάθεκτη η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - 

ΑΝΕΛ, υλοποιώντας, στο πλαίσιο της 3ης «αξιολόγησης», μία από τις βασικές αξιώσεις του 
κεφαλαίου, όπως είχε δεσμευτεί ήδη από τη 2η «αξιολόγηση» και τον σχετικό νόμο που ψήφισε 
τον περασμένο Μάη. 

Κατέθεσε χτες  νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ότι για την συζήτηση και λήψη απόφασης για 
την κήρυξη απεργίας απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/2 των οικονομικά τακτοποιημένων 
μελών της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης (σήμερα μπορεί να ληφθεί από το 1/3 και με 

απόφαση του 1/5 της 3ης συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης).  

Μάλιστα, η κυβέρνηση προχωρά σε μια τέτοια σημαντική ανατροπή υπέρ του κεφαλαίου, όταν ήδη 
9 στις 10 απεργίες που αποφασίζονται από τα συνδικάτα, κηρύσσονται από τα αστικά δικαστήρια 

παράνομες ή/και καταχρηστικές. Πολλές φορές, μάλιστα, οι απεργίες σε επιχειρήσεις γίνονται με 
την «ευγενική παρουσία» αστυνομικών δυνάμεων και το κυνήγι αγωνιστών συνδικαλιστών από 
εργοδοσία και αστικό κράτος καλά κρατεί 

Οι αντιδραστικές αυτές αλλαγές αποτελούσαν σαφής αξιώσεις του ΣΕΒ που πριν λίγες εβδομάδες 
σε συνέδριο του ανέφερε ότι: «χαμηλά τα ποσοστά συμμετοχής εργαζομένων στις αποφάσεις για 
την κήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων» και έκανε λόγο για «περιπτώσεις κατάχρησης της 
πρακτικής να εξουσιοδοτείται το ΔΣ από την ΓΣ για κήρυξη απεργίας». 

Αίσχος! 

Φέρνουν την παραπάνω τροπολογία σε ένα άσχετο νομοσχέδιο με την γνώστη μέθοδο της 
συζήτησης μέσα σε μια μέρα. 

Ο καθένας να βγάλει τα συμπεράσματά του: 

Για αυτό η κυβέρνηση παίρνει τα συχαρίκια από όλους τους ευρωπαίους εταίρους της. 

Καλούμε τους εργαζόμενους να δώσουν απάντηση στα αντιλαϊκά παζάρια, στα νέα σχέδια 
πτώχευσης των εργαζομένων. Να πάρουν μέρος με μαζική συμμετοχή στις απεργιακές 

συγκεντρώσεις που καλεί το ΠΑΜΕ, στις 14 Δεκέμβρη. Παίρνουμε την επιτυχία της απεργίας 
και της οργάνωσης της πάλης στα χέρια μας, προσπερνώντας τον εργοδοτικό και κυβερνητικό 
συνδικαλισμό, τις πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, που αποτελούν τον πιο συνεπή σύμμαχο του 
ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών οργανώσεων. 

Χρειάζεται όμως να πάρουν και  άμεση, μαχητική, αγωνιστική απάντηση! 

ΟΛΟΙ  ΣΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΑΔΕΔΥ ΤΡΙΤΗ 5 

ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΑΠΟ 11.30 Π.Μ. ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ. 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 1μμ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
 

ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΑΓΑΛΜΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 6.30 μ.μ. 

   Καλούμε τους εργαζόμενους με κάθε τρόπο και μέσο να δώσουν μαχητικό παρόν! 

Κανείς να μη μείνει σπίτι! Οι αγώνες των εργαζόμενων δε θα μπουν στο γύψο! 

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΟ ΓΥΨΟ 


