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ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, ΟΠΟΥ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ
ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΥΜΕ, ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΟΥΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ, ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Στη συνεδρίαση του ΔΣ του ΣΥΕΤΕ οι παρατάξεις ΔΗΣΥΕ (ΠΑΣΟΚ), ΔΑΚΕ (ΝΔ), ΔΑΣ
(ΣΥΡΙΖΑ)
επέλεξαν να πραγματοποιήσουν την τακτική
γενική εκλογοαπολογιστικη συνέλευση στις 25 Σεπτέμβρη
ηλεκτρονικά
.
Απόλυτα ταυτισμένοι με τις θέσεις των κομμάτων τους που από κοινού ψήφισαν τον Ιούνη
τον κατάπτυστο νόμο Χατζηδάκη, εφαρμόζουν όσα άθλια οραματίζονται οι
μεγαλοεργοδότες προκειμένου να τελειώνουν μια και καλή με τα σωματεία, τη
συνδικαλιστική δράση, την οργάνωση των εργαζομένων, τις συλλογικές συμβάσεις
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εργασίας, το δικαίωμα στις Γενικές συνελεύσεις και την απεργία.

Συνάδελφοι, οι μαζικές διαδικασίες δε γίνονται με like και dislike! Γίνονται με ουσιαστική
συζήτηση, με ανταλλαγή απόψεων και επιχειρημάτων, με δια ζώσης αντιπαράθεση, με
συμμετοχή όλων χωρίς κολλήματα.

Την ώρα που η κυβέρνηση ΝΔ έφερε το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο, που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ
και ΚΙΝΑΛ και που πατάει στους αντεργατικούς νόμους και των προηγούμενων
κυβερνήσεων, οι συνδικαλιστικές ηγεσίες λουφάζουν. Την ώρα που θα έπρεπε να είμαστε
όλοι σε κινητοποιήσεις διεκδικώντας ο νόμος αυτός να μείνει στα χαρτιά και με τη δύναμη
του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος να τον αποδυναμώσουμε στην πράξη, οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες μας προτρέπουν να «κάτσουμε στα αυγά» μας.

Γιατί μια ηλεκτρονική «συνέλευση», ειδικά αυτή τη χρονική περίοδο, ισοδυναμεί με αυτό
ακριβώς: με αποστράτευση του κινήματος, με μείωση των απαιτήσεων, τελικά με
μοιρολατρική αποδοχή της κατάστασης που ζούμε καθημερινά στους χώρους δουλειάς με
την εντατικοποίηση, τη στοχοθεσία, το κλείσιμο καταστημάτων, τις μειώσεις προσωπικού
και
τις επιπτώσεις των
εθελουσιών, τη μη τήρηση των «κουτσουρεμένων» πρωτοκόλλων κατά της πανδημίας.
Ειδικά τώρα που αρχίζουν τα παπαγαλάκια και μιλούν για ενδεχόμενες αποσχίσεις στην
ΕΤΕ, αλλά κυρίως επειδή τώρα είναι η ώρα να αντιμετωπίσουμε την επίθεση του νόμου
Χατζηδάκη στην ίδια την ύπαρξη του σωματείου, την επιχειρησιακή σύμβαση κτλ, ειδικά
τώρα επιβάλλεται να γίνει ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ πραγματική, μαζική, ζωντανή!
Συμμετέχοντας καθένας από εμάς στη διαδικασία που προτείνουν ως γενική συνέλευση,
μας κάνουν συνένοχους σε αυτές τις επιλογές που έχουν κάνει για το συνδικαλιστικό
κίνημα
.
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Καλούμε τους συναδέλφους να μην πάρουν μέρος στα σχέδια τους, να μην πάρουν
μέρος στην ηλεκτρονική γενική «συνέλευση» - παρωδία που ετοιμάζουν για μας, αλλά
χωρίς εμάς. Να αντισταθούμε όλοι μαζί να μην περάσει η σιγή νεκροταφείου στους χώρους
δουλειάς. Να μην επιτρέψουμε να αποφασίζουν άλλοι για εμάς και τις οικογένειές μας.ÂÂÂ
ÂÂÂ

Συνάδελφοι,

Στο ΔΣ μπορούσε η πλειοψηφία του Συλλόγου να αποφασίσει Γενική Συνέλευση με
φυσική παρουσία των εργαζομένων, αλλά δεν το έκαν
ε
.
Επέλεξαν
να
χρησιμοποιήσουν ως πρόσχημα την πανδημία και τις ΚΥΑ, προκειμένου να
στείλουν τους
εργαζόμενους
στο σπίτι τους
και στον καναπέ. Κάνουν πως δεν ξέρουν ότι δύο χρόνια τώρα μες στην πανδημία, μια σειρά
από μεγάλα σωματεία πραγματοποιούν μαζικές γενικές συνελεύσεις των μελών τους με
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ
, τηρώντας
ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥΣ!
Ε
ξυπηρετεί τις συνδικαλιστικές δυνάμεις της ΔΗΣΥΕ – ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ – ΔΑΣ να έχουν
τους εργαζόμενους μακριά, να μη συζητ
ήσουμε τα πραγματικά προβλήματα που μας απασχολούν. Να αποφασίσουμε με ένα κλικ το
πώς θα αντιμετωπίσουμε τις νέες επιθέσεις που έρχονται.
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Η ΕΝΙΑΙΑ στη συνεδρίαση του ΔΣ ξεκάθαρα τοποθετήθηκε υπέρ της πραγματοποίησης
Γενικής Συνέλευσης με φυσική παρουσία, με τη
συμμετοχή των εργαζομένων. Προτείναμε
η Γενική Συνέλευση
να γίνει σε μεγάλο
ανοιχτό
χώρο
ή ακόμη και ταυτόχρονα σε όλες τις μεγάλες πόλεις στους νομούς,
έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής συμμετοχή όλων των παρευρισκόμενων, τηρώντας
τα μέτρα προστασίας. Μας απάντησαν ότι «οι τραπεζοϋπάλληλοι δεν μπορούν να πάνε σε
γήπεδο»
και ότι είναι σαφής η ΚΥΑ που ορίζει τη συμμετοχή μόλις 150 ατόμων στις συνελεύσεις των
σωματείων. Την ώρα που στα γήπεδα συνωστίζονται μέχρι και 25.000 φίλαθλοι, που στους
γάμους μπορούν να διασκεδάζουν 320 άτομα και στα ΜΜΜ που μας μεταφέρουν στους
χώρους εργασίας είμαστε κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, η ΚΥΑ βλέπει κίνδυνο
εξάπλωσης της πανδημίας μόνο στις Γενικές Συνελεύσεις, εκεί δηλαδή μόνο που μπορούν οι
εργαζόμενοι να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στους νόμους τους!

Σε αυτή τη συνεδρίαση, η παράταξη ΔΑΣ – ΣΥΡΙΖΑ πρότεινε και για τις εκλογές που θα
ακολουθήσουν, εκτός από τις κάλπες που θα στηθούν, να γίνουν
παρ
άλληλα
και ηλεκτρονικά
για να μην αποκλειστούν οι εργαζόμενοι που μπορεί να είναι σε καραντίνα
!Η
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ,
ακόμα πιο μπροστά και από το ν
όμο
Χατζηδάκη,
κάνει πως δεν άκουσε όσα καταγγείλαμε για όσες ηλεκτρονικές εκλογές έχουν γίνει αυτή
την περίοδο σε σωματεία των τραπεζών και άλλους κλάδους. Κάνουν πως δεν υπάρχει
θέμα με τα ζητήματα μυστικότητας της ψηφοφορίας και ταυτοποίησης των ψηφισάντων. Κι
ας τους είπαμε όσα φαιδρά διαδραματίστηκαν στις ηλεκτρονικές εκλογές άλλων
συνδικάτων, με τα προσωπικά
link
να μπορούν να δίνονται σε τρίτους και να ψηφίζει ένας για 15 συναδέλφους (θα μπορούσε
πχ ο διευθυντής του καταστήματος να ψηφίσει για όλο το κατάστημα από το δικό του
PC
!). Με τη δυνατότητα διόρθωσης της ψήφου (!), με τη μετατροπή της εφορευτικής
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επιτροπής σε γλάστρα, αφού ο
administrator
είναι αυτός που μπορεί να ελέγξει τη διακίνηση της πληροφορίας και ουσιαστικά κανείς δε
μπορεί να ελέγξει την εκλογική διαδικασία, να κάνει ενστάσεις, να ζητήσει
επανακαταμέτρηση κτλ.

Είπαν μάλιστα ότι ο νόμος Χατζηδάκη θα μας αναγκάσει από αρχές του 2022 να
εναρμονιστούμε με
όσα
προβλ
έπονται για τις
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες.
Άφησαν δηλαδή και αυτοί, όπως και σύμβουλοι της ΔΗΣΥΕ και της ΔΑΚΕ, να εννοηθεί ότι δε
θα κουνήσουν ούτε το δαχτυλάκι τους για να ΜΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΤΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ αυτού του νόμου, ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΟΝΤΩΣ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ, όπως απαίτησαν χιλιάδες
εργαζόμενοι με τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους το περασμένη Μάη και Ιούνη.

Η παράταξη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ (Πρότασης Προοπτικής) καλεί απροκάλυπτα όλους τους
συναδέλφους σε αυτή τη μαϊμού «Γενική Συνέλευση» για να πάρουμε λέει αποφάσεις. Τι
αποφάσεις θα πάρουμε την ώρα που θα είμαστε στο σπίτι μας, την ώρα που θα ταΐζουμε τα
παιδιά μας ή θα ψωνίζουμε στο σουπερ μάρκετ; Αυτές είναι οι μαζικές διαδικασίες που
οραματίζονται; Μάλιστα, αφήνουν και ανοικτό το ενδεχόμενο για το πώς θα
πραγματοποιηθούν οι αρχαιρεσίες, αφού ρίχνουν το μπαλάκι στους συναδέλφους να
αποφασίσουν τον τρόπο, στην ηλεκτρονική γενική «συνέλευση», με το "πάτημα ενός
κουμπιού"!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ, ΜΕ ΤΗ
ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ.

ΝΑ ΜΠΟΥΝ ΚΑΛΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΝΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ, ΝΑ
ΜΙΛΗΣΟΥΝ ΖΩΝΤΑΝΑ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΜΙΑ ΟΘΟΝΗ), ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ.
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