ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Ο νέος νόμος Λάσκαρη, ο νόμος Χατζηδάκη (ν. 4808/2021) θα μείνει στα χαρτιά!
Εφαρμόζουμε χωρίς ταλαντεύσεις, χωρίς αστερίσκους, την απόφαση του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ
Το Συνέδριο της ΟΔΥΕ αποφασίζει ότι με κάθε τίμημα και με κάθε θυσία δε θα επιτρέψουμε τα
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα και οι ελευθερίες να μπούνε στο γύψο! Η κυβέρνηση της ΝΔ με το
χουντικής έμπνευσης ν. Χατζηδάκη, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτός επιβάλλει,
ουσιαστικά απαγορεύει τη δράση και τη λειτουργία των συνδικάτων ως προς το δικαίωμα των
εργαζομένων να αποφασίζουν τη λειτουργία τους και κάθε μορφή απεργιακής κινητοποίησης.
Μετά από μια σειρά αντεργατικούς νόμους, όπως αυτός για την περιστολή των λαϊκών
συγκεντρώσεων και κινητοποιήσεων, τα αυξημένα ποσοστά για τη λήψη απόφασης για απεργία,
φέρνουν το νέο αντεργατικό έκτρωμα για να επιβάλουν εργασιακό μεσαίωνα και να αντιμετωπίσουν με
εργοδοτική, κρατική βία και καταστολή τον «εχθρό λαό».
Δηλώνουμε ότι δε θα κάνουμε πίσω! Συντασσόμαστε με την ΑΔΕΔΥ! Ο αγώνας και η αντίσταση
είναι μονόδρομος για κάθε εργαζόμενο, για κάθε συνδικάτο που σέβεται τον εαυτό του, την κοινωνική
τάξη που εκφράζει και τις ανθρώπινες αξίες. Ξεκαθαρίζουμε ότι το Ν. Χατζηδάκη δε θα τον
εφαρμόσουμε, στα πλαίσια και της σχετικής απόφασης της ΑΔΕΔΥ. Πιο συγκεκριμένα:

-

-

Δεν πρόκειται να αλλάξουμε το καταστατικό μας με βάση τα οριζόμενα στο Ν. Χατζηδάκη γιατί
πολύ απλά δε θα αυτοκαταργηθούμε
Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μας θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις για απεργίες, στάσεις
εργασίας, συλλαλητήρια και κάθε είδους κινητοποιήσεις με τη συγκεκριμένη νόμιμη οδό, που
χρησιμοποιούσαν μέχρι σήμερα. Σε όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι προϋποθέσεις που θέτει
ο Ν. Χατζηδάκη για την πραγματοποίηση μιας απεργίας την υπονομεύουν ή στην πράξη την
κάνουν αδύνατη δε θα εφαρμόσουμε ως ΟΔΥΕ τον Νόμο Χατζηδάκη (π.χ. ημερομηνίες
κατάθεσης εξώδικου για στάσεις εργασίας, ποσοστό προσωπικού ασφαλείας, καθορισμό
προσωπικού εγγυημένης λειτουργίας). Σε καμία περίπτωση δεν αποδεχόμαστε η
πραγματοποίηση της απεργίας να εξαρτάται από την έκθεση ή τη σύμφωνη γνώμη του ΟΜΕΔ.
Σύμφωνα με το καταστατικό της ΟΔΥΕ, οι Γενικές Συνελεύσεις και οι αρχαιρεσίες των
πρωτοβάθμιων σωματείων, το συνέδριό μας, πραγματοποιούνται διά ζώσης, με φυσική
παρουσία και αυτό θα εξακολουθήσει να ισχύει. Συντασσόμαστε πλήρως με την ομόφωνη
απόφαση του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ ενάντια στην εξ’ αποστάσεως – ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Η στάση μας αυτή, όπως και της ΑΔΕΔΥ, αποτελεί χρέος στους ηρωικούς αγώνες του εργατικού –
λαϊκού κινήματος, σε όσους θυσίασαν ακόμα και τη ζωή τους για την ελευθερία, την ελεύθερη
συνδικαλιστική δράση, τα δημοκρατικά δικαιώματα και την κοινωνική απελευθέρωση όλων των
εργαζομένων. Δεν περιμένουμε κανένα μεσσία, κανέναν αυτόκλητο σωτήρα για την κατάργηση αυτού
του νόμου. Μόνο εμείς μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας, να σώσουμε τα δικαιώματα και τις όποιες
κατακτήσεις μας.
Στο Συνέδριο της ΟΔΥΕ όλοι εμείς οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι αποφασίζουμε να δώσουμε όλες μας
τις δυνάμεις για την επιτυχία του απεργιακού αγώνα που θα κλιμακωθεί όλο το επόμενο διάστημα με
στόχο την κατάργηση του Ν. 4808/2021.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ, ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ!
ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΟΜΩΣ ΔΕ ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ

