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 Πρόκειται για µέτρο που ουσιαστικά θα προστεθεί στην διάταξη του 2018 που 
προβλέπει ότι η κήρυξη απεργίας απαιτεί την παρουσία του 50% συν ένα των οικονοµικά 
ενεργών µελών µίας οργάνωσης  

 Την καθιέρωση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις διαδικασίες για την απόφαση 

κήρυξης απεργίας προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο των σχεδίων της για 

αναθεώρηση του συνδικαλιστικού νόµου, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της «Καθηµερινής 
της Κυριακής». 

 Πρόκειται για µέτρο που ουσιαστικά θα προστεθεί στην διάταξη του 2018 που 
προβλέπει ότι η κήρυξη απεργίας από µία πρωτοβάθµια συνδικαλιστικής οργάνωση απαιτεί 
την παρουσία του 50% συν ένα των οικονοµικά ενεργών µελών της. 

 Η δεύτερη παρέµβαση που σχεδιάζει η κυβέρνηση αφορά την δηµιουργία 
ηλεκτρονικού µητρώου τόσο για τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζόµενων και των 
εργοδοτών. 

 Στόχος είναι η οργάνωση ενός µητρώου µελών για κάθε συνδικαλιστική οργάνωση µε 
ακριβή αριθµό συµµετεχόντων σε αυτή και άρα διαφάνεια στη συµµετοχή των συνδικαλιστών 
σε όλες τις αποφάσεις που λαµβάνονται. 

 Πηγές του υπουργείου Εργασίας  σηµείωσαν πως οι δύο διατάξεις στοχεύουν αφενός 
στην συµµετοχή της πλειοψηφίας των εργαζόµενων στη λήψη σοβαρών αποφάσεων και 
αφετέρου στην διαφάνεια στον συνδικαλισµό. 

 Τρίτη παρέµβαση που συζητείται στο υπουργείο Εργασίας αφορά την δηµιουργία 
ειδικής ιστοσελίδας, όπου οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα µπορούν να δηµοσιοποιούν τις 
ανακοινώσεις του ηλεκτρονικά, ώστε να αποφεύγονται οι αφίσες. 

 Οι προωθούµενες αλλαγές στα εργασιακά µετά και την παρέµβαση για τις απολύσεις 
και τις εργολαβίες εξελίσσονται σε µεγάλο στοίχηµα για την κυβέρνηση. 



 Από το υπουργείο Εργασίας πάντως επισηµαίνεται ότι οι όποιες παρεµβάσεις θα 
τεθούν σε κοινωνικό διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς, καθώς ήδη έχουν εκφραστεί 
αντιδράσεις. 

KKE: Αντιδραστικές αλλαγές 

 «Οι αντιδραστικές αλλαγές που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Ν∆ στο συνδικαλιστικό 
νόµο, στόχο έχουν να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς, γιατί αυτό 
απαιτούν οι επιχειρηµατικοί όµιλοι για τα κέρδη και τις επενδύσεις τους», τονίζει το ΚΚΕ. 
Όπως σηµειώνει, «η νέα επίθεση στο δικαίωµα της απεργίας αποτελεί συνέχεια του νόµου 
Αχτσιόγλου, αφού στη διάταξη που προβλέπει το «50% συν ένα» για τις συνελεύσεις των 
σωµατείων, το σχέδιο Βρούτση, µε πρόσχηµα την ενίσχυση της δηµοκρατίας, προσθέτει την 
ηλεκτρονική ψηφοφορία για τις αποφάσεις των συνδικάτων, κάνοντας ακόµα πιο ασφυκτικό 
το νοµοθετικό πλαίσιο». 

 «Σε µια "δηµοκρατία"», προσθέτει το ΚΚΕ , «που η κυβέρνηση µπορεί να εκλέγεται 
χωρίς ποσοστό συµµετοχής στις εκλογές και να είναι µειοψηφική στο λαό, το να απαιτείται 
κάτι διαφορετικό για τη λήψη απόφασης για απεργία, σε συνθήκες µάλιστα τροµοκρατίας 
στους χώρους δουλειάς, είναι µια τεράστια υποκρισία. 

 Υποκριτικά είναι επίσης και τα περί "γνωριµίας µε τα συνδικάτα", αφού µε το 
"ηλεκτρονικό µητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων και στελεχών", που σχεδιάζει η 
κυβέρνηση, επιδιώκει το "φακέλωµα" και τον ασφυκτικό έλεγχο των συνδικάτων». 

  «Οι εργαζόµενοι µπορούν να αποτρέψουν τη νέα επίθεση στα εργατικά 
συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα, µπορούν να υπερασπίσουν, να δυναµώσουν τις ζωντανές 
συλλογικές τους διαδικασίες και τα σωµατεία τους, κόντρα στις επιδιώξεις της κυβέρνησης και 
των επιχειρηµατικών οµίλων», καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ. 
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