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(απόφαση Δ.Σ ΣΕΤΕΕ συνεδρίαση 7/6/2022) 

Ο ΣΕΤΕΕ καλεί την Πέμπτη 16 Ιουνίου, στην διαδήλωση  

για τον ένα χρόνο εφαρμογής του αντεργατικού 4808/21 (νόμος Χατζηδάκη) 

 
 

Ο νόμος για τα εργασιακά (ν. 4808/21 ή νόμος Χατζηδάκη) που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2021 στη 
βουλή υλοποιεί ήδη την αντεργατική κυβερνητική πολιτική σε όφελος του κεφαλαίου αλλάζοντας 
άρδην το τοπίο στις εργασιακές σχέσεις. 
Έγκαιρα ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ μαζί με το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα:  

 Επισημάναμε με ανακοινώσεις την σοβαρότητα της κατάργησης του 8ωρου και τη μετατροπή 
του εργαζομένου σε δούλο του εργοδότη, ο οποίος μπορεί να παρατείνει το χρόνο εργασίας 
χωρίς να παίρνει υπόψη ούτε τα ανθρώπινα φυσικά όρια. 

 Επισημάναμε την απαλλοτρίωση του εργαζόμενου από κάθε δικαίωμα και κάθε κατάκτηση 
που αποτυπώθηκε στην εργατική νομοθεσία από τον κοινωνικό αγώνα. 

 Επισημάναμε τα επιπρόσθετα νομικά προσκόμματα στη λειτουργία του συνδικαλισμού, στο 
δικαίωμα της απεργίας και της περιφρούρησής της που ισοδυναμούν με πλήρη απαγόρευση. 
Κάθε πράξη του συλλογικού οργάνου των εργαζομένων από τη Γενική Συνέλευση έως την 
απεργία και μια απαγόρευση που συνοδεύεται από ποινές. Κάθε συλλογική διεκδίκηση και 
μια αφορμή να χαρακτηριστεί ο αγώνας των εργαζομένων παράνομος. 

Όπως αποδεικνύεται στον ένα χρόνο από την ψήφιση του νόμου, κάθε εργατική διεκδίκηση, κάθε 

εργατικός αγώνας, βρίσκει και θα βρίσκει μπροστά του των νόμο 4808.  

Η εφαρμογή του νόμου Χατζηδάκη ένα χρόνο μετά έχει σαν καρπούς επιπρόσθετες απαγορεύσεις και 

απειλές στην λειτουργία του συνδικαλιστικού κινήματος: 

- COSCO-απεργίες ΕΝΕΔΕΠ και ΕΚΠ: η απεργία 7/2 έγινε με την κάλυψη του ΕΚΠ, στις 15/4 

βγήκε παράνομη κατά τη διάρκειά της, στις 19/4 βγήκε παράνομη εκ των υστέρων, στις 20/4 

βγήκε παράνομη χωρίς να έχει προκηρυχτεί! Παρόμοιο ζήτημα αντιμετώπισαν και οι 

ναυτεργάτες. 

- ΕΦΚΑ: η απεργία 23/12 κρίθηκε παράνομη παρά την κάλυψη της ΑΔΕΔΥ 

- Παίδων Πεντέλης: η απεργία 13/1 βγήκε παράνομη κατά τη διάρκειά της (και ουσιαστικά 

διακόπηκε). 

- Εκπαιδευτικοί: είχε βγει παράνομη η απεργία-αποχή από την αξιολόγηση. Πρόσφατα, στις 

18/5, βγήκε παράνομη η στάση εργασίας που είχε προκηρυχθεί, την κάλυψη και της ΑΔΕΔΥ 

- ΟΑΣΘ: απεργία στις 15/3 χαρακτηρίστηκε παράνομη (δεν έγινε), στις 14/4 κρίθηκε πάλι 

παράνομη (δεν έγινε-δικαιώθηκε στο εφετείο), στις 12/5 κρίθηκε παράνομη (αλλά έγινε) 

- ΣΤΑΣΥ: στοχοποιήθηκε, και μάλιστα απειλήθηκε η φυλάκιση των προεδρείων των σωματείων 

εκ των υστέρων, για την συμμετοχή στη στάση εργασίας του ΕΚΑ ενάντια στο ν. Χατζηδάκη τη 

μέρα προσφυγής στο ΣτΕ. 
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- ΟΑΕΔ: 12/4 βγήκε παράνομη και με συγκεκριμένη απειλή προστίμων στην ομοσπονδία και 

προσωπικά στα μέλη του ΔΣ παρά την κάλυψη και της ΑΔΕΔΥ.  

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ πιστεύει ότι ο αγώνας για την κατάργησή του 4808/21 μπορεί να αποτελέσει 

κοινό σημείο συνάντησης και ενοποίησης συνολικά των εργατικών αγώνων. Παράλληλα, έχει 

μεγάλη σημασία η πάλη για τη μη εφαρμογή του όσο αυτό είναι δυνατό ή εξαρτάται από εμάς, 

είτε με πραγματοποίηση των απεργιακών κινητοποιήσεων που αποφασίζεται από τα συνδικάτα, 

είτε με υπεράσπιση των καταστατικών μας και τη λειτουργία του σωματείου μας, απέναντι στις 

απαιτήσεις που ορίζει ο νόμος.  

Για όλα αυτά, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους του ΤΕΕ να συμμετέχουν στην 

συγκέντρωση διαδήλωση που οργανώνεται από «ΚΛΑΔΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» την Πέμπτη 16 Ιουνίου στον πεζόδρομο Κοραή στις 7 μμ.. 

 

 


