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Με αφορµή σειρά διατάξεων που συνιστούν από µόνες τους ένα µίνι εργασιακό και συνδικαλιστικό 

νοµοσχέδιο και αποτελούν το βασικό άξονα του αναπτυξιακού σχεδίου νόµου, που κατατέθηκε 
χθες το βράδυ στη Βουλή για διαβούλευση, η ΓΣΕΕ διαµηνύει προς κάθε κατεύθυνση ότι τα 

συνδικάτα και οι εργαζόµενοι δεν πρόκειται να γίνουν παρακολουθητές αυτού του «ταγκό για 

δύο». Μονοµερείς παρεµβάσεις στον πυρήνα της συνδικαλιστικής δράσης και των ελεύθερων 
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, δίχως µάλιστα να έχει προηγηθεί σοβαρός κοινωνικός διάλογος 
και να έχει ακουσθεί η εµπειρία και η γνώση της αδυσώπητης καθηµερινότητας από την εργατική 

πλευρά, έτσι όπως αυτή θεσµικά εκφράζεται δεκαετίες τώρα, ακυρώνουν κάθε προσπάθεια 

θεσµικής συνεννόησης. 

Η ΓΣΕΕ, ως θεσµικός και αντιπροσωπευτικός εκφραστής της βούλησης των εργαζοµένων της 

χώρας, πρέπει να ολοκληρώσει ανεµπόδιστα τις διαδικασίες ανάδειξης τακτικής της ∆ιοίκησης. 
∆ιαδικασίες προαπαιτούµενες για να λειτουργήσουν τα συλλογικά όργανα και να τοποθετηθούν 

δηµοκρατικά ή να αντιδράσουν στις αλλαγές που κοµίζει το πολυνοµοσχέδιο. ∆ιαδικασίες που 

διαλύθηκαν µε βίαιο και σκαιότατο τρόπο από το Π.Α.ΜΕ, τον κοµµατικό βραχίονα του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος Ελλάδας, το οποίο θα κάνει κηδεία µε ξένα κόλλυβα, καθώς δεν 

εµπλέκεται στη νοµική και πρακτική βάσανο ούτε υπογραφής συλλογικών συµβάσεων εργασίας, 
ούτε προκήρυξης απεργιών. 

Σήµερα αποκαλύπτεται το ύπουλο σχέδιο παράλυσης των συνδικάτων. Σε αυτό το χορό βασικοί 
«παρτενέρ» είναι Κυβέρνηση και Εργοδότες, µε «έτοιµη» και «σερβιρισµένη» µουσική στα «decks» 

από το Π.Α.ΜΕ. και προετοιµασία του εδάφους από την προηγούµενη Κυβέρνηση. Ας βγάλουν οι 
εργαζόµενοι τα συµπεράσµατα τους και ας συσπειρωθούν στα σωµατεία τους για τον αγώνα που 

θα δώσουµε µε το κεφάλι ψηλά για µία ακόµα φορά. 

Το προεδρείο της Συνοµοσπονδίας ανέθεσε στη νοµική της υπηρεσία την επεξεργασία των 

διατάξεων και την αποτύπωση των θέσεων µας γύρω από τις επιχειρούµενες αλλαγές. Θέσεις που 

εν πολλοίς έχουν αποφασιστεί νόµιµα από τα συλλογικά µας όργανα στο παρελθόν, τότε δηλαδή 

που λειτουργούσαµε και ανατρέπαµε δυσµενείς για τους εργαζόµενους αποφάσεις, µέσα από 

αγώνες συνδικαλιστικούς και νοµικούς σε Ελλάδα και Εξωτερικό. 
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