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ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 2021

Στη συνέλευση των προέδρων του 2021 ουσιαστικά δικαιώνονται οι
εκτιμήσεις - αποφάσεις του 2019 και 2020 στο πολιτικό σκέλος τους.
Το 2019 η κυβέρνηση, θέλοντας να κάνει παρέμβαση, τόσο στις λειτουργίες
του Κράτους, όσο και σε οικονομικό επίπεδο, για να εφαρμόσει την πολιτική της
σύμφωνα με την ιδεολογία της, ψήφισε δύο νόμους, τον N.4622/2019 για
το Επιτελικό Κράτος και τον Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα».
Δύο νόμοι, οι οποίοι με την ψήφισή τους και την εξέλιξη στην εφαρμογή τους,
διαπέρασαν κάθετα την ελληνική κοινωνία σε όλα σχεδόν τα επίπεδα.
Αποτέλεσμα είναι η περιθωριοποίηση του Δημοσίου Τομέα και η ¨Θεοποίηση¨
του Ιδιωτικού.
Συγκεκριμένα, στο νόμο για το Επιτελικό Κράτος άνοιξε ο δρόμος
για την Ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Τομέα. Παράλληλα, δόθηκε η
δυνατότητα τα δημόσια έργα να υλοποιούνται στην πλειοψηφία τους με
Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), όπου το κόστος κατασκευής
τους είναι αποδεδειγμένα μεγαλύτερο. Συγκέντρωσε όλους τους μηχανισμούς
του κράτους στον Πρωθυπουργό και στα εκτελεστικά όργανα του. Τα
αποτελέσματα τα είδαμε σε προεδρικά διατάγματα που επηρεάζουν άμεσα την
κοινωνική και οικονομική ζωή, σε νομοθετικές παρεμβάσεις με αναδρομική ισχύ.
Όπως έγινε στην παράνομη Υπ. Απόφαση του κ. Χατζηδάκη, στην περίπτωση
της “Ταυτότητας Κτιρίου” για την ανάθεση του έργου στο ΤΕΕ, μετά από την
προσφυγή της Ομοσπονδίας στο Σ.τ.Ε.
Το Ν.4635/2019 «Επενδύω στην Ελλάδα» χαρακτήρισε η
ολιγοήμερη διαβούλευση έξι ημερών, παρότι ο Ν. 4622/2019 για το επιτελικό
κράτος προβλέπει ελάχιστο χρόνο διαβούλευσης δύο εβδομάδων.
Η νομοθέτηση του 4635/2019 αφορούσε και αλλαγές σε συνδικαλιστικό
επίπεδο, καταστροφικές τόσο για τους εργαζομένους όσο και για το ίδιο το
Συνδικαλιστικό Κίνημα.
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Το 2020 η απόφαση της Συνέλευσης Προέδρων, μετά την ψήφιση σειράς
αντιλαϊκών νόμων μέσα στην Πανδημία και χωρίς ουσιαστικό διάλογο έως και
καθόλου, δικαίωσε την εκτίμηση μας για το Έλλειμμα Δημοκρατίας και
το Πλεόνασμα Αδιαφάνειας. Έτσι εφαρμόστηκε πλήρως το δόγμα του σοκ,
βασικό συστατικό του οποίου είναι ό φόβος. Με μία κοινωνία σοκαρισμένη,
μουδιασμένη και τρομοκρατημένη, από την πανδημία, η κυβέρνηση, αντί να
συσπειρώσει όλες τις δυνάμεις του έθνους, για την αντιμετώπιση τόσο του
Covid-19, όσο και για τα πολιτικά - εθνικά ζητήματα, προχώρησε,
εκμεταλλευόμενη την πρωτόγνωρη αυτή κατάσταση, σε ενέργειες που
υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας. Χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τα Μέσα
Μαζικής Ενημέρωσης - τα οποία επιδίδονται σε τηλεοπτικό και διαδικτυακό
λαϊκισμό - να λειτουργήσουν ως μέσα προπαγάνδας.
Όλα ήταν προσχεδιασμένα πριν η Νέα Δημοκρατία έρθει στην
κυβέρνηση, ώστε να χτυπηθεί μεταξύ άλλων το συνδικαλιστικό κίνημα
και η κοινωνία στα χαμηλότερα ταξικά στρώματα για τα συμφέροντα
των λίγων.
Τα παραπάνω αποδεικνύονται από την εφαρμογή των πολιτικών που ξεκίνησαν
το 2019, το 2020 και συνεχίστηκαν το 2021, αντιλαϊκοί νόμοι- αυξήσεις- άκρατη
ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα με αρνητικές επιπτώσεις στα λαϊκά
συμφέροντα - ξεπούλημα μέσα σε ενεργειακή κρίση της Δ.Ε.Η., προπαγάνδα
από τα Μ.Μ.Ε., αφήνοντας εσκεμμένα ανυπεράσπιστο το Ε.Σ.Υ. με σκοπό την
μελλοντική του Ιδιωτικοποίηση κλπ..
Πριν από κάθε ανάλυση- εκτίμηση- προγραμματισμό δράσης θα
πρέπει να βλέπουμε το πολιτικό περιβάλλον και τα δεδομένα του.
Στη συνέχεια να βασιστούμε για την ορθότητα των θέσεων μας για
την τακτική και η στρατηγική μας πορεία και για κάθε πολιτική δράση
στην Αντίθεση- Σύνθεση- Θέση.
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ν. 4622/2019 για το ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ήταν ο πρώτος νόμος ο οποίος
είναι η βάση για τους επόμενους, με στόχο την εφαρμογή της Νεοφιλελεύθερης
Πολιτικής. Άξονες αυτής της πολιτικής είναι: Η απαξίωση του Δημόσιου
Τομέα - του Κοινωνικού Κράτους και της Δημόσιας Υγείας (διάλυση του Ε.Σ.Υ.
μέσω της πανδημίας) - παραχώρηση του Δημόσιου Τομέα μέσω των
Ιδιωτικοποιήσεων και των ΣΔΙΤ στα ιδιωτικά συμφέροντα.
Αποτέλεσμα, μαζί με σειρά νόμων που ψηφίστηκαν, είναι η βίαιη διάλυση του
κοινωνικού ιστού της χώρας (εργαλειοποιώντας ταυτόχρονα την πανδημία),
ώστε να εκχωρηθούν στα ιδιωτικά συμφέροντα τα Δημόσια Αγαθά, το
Κοινωνικό Κράτος και να υπάρξει η διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και
Συνδικαλιστικών Ελευθεριών όπου είναι και η αιχμή του δόρατος για τις
διεκδικήσεις των εργαζομένων.
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ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ:
ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟ στο Ν.4635/2019 ΕΠΕΝΔΥΩ ΕΛΛΑΔΑ ο οποίος έκανε
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ θέλοντας να στείλει το μήνυμα, ότι όποιος θέλει
να κάνει επένδυση στην Ελλάδα, θα έχει στη διάθεση του τα Δημόσια Αγαθά,
δεν θα έχει εμπόδια σε όποιες παρεμβάσεις θέλει να κάνει στο Περιβάλλον, στις
Υποδομές της χώρας και ταυτόχρονα θα έχει «μαύρη» και αδήλωτη εργασία,
ελαστικές σχέσεις εργασίας και ταυτόχρονα ελεγχόμενο από το Κράτος σε όλα
τα επίπεδα Συνδικαλισμό.
Α) Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η εκχώρηση του ενιαίου
ψηφιακού χάρτη σε ιδιώτες και άλλες παρεμβάσεις που καταστρατηγούν την
ποιότητα ζωής και το περιβάλλον.
Β) Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών Εθνικό Μητρώο Υποδομών
Στο Άρθρο 10 δημιουργείται το «Εθνικό Μητρώο Δημοσίων Έργων»: Το οποίο
δόθηκε ουσιαστικά σε Ιδιωτικό Φορέα, μέσω του Τ.Ε.Ε., η αρμοδιότητα
καταγραφής και παρακολούθησης των δημοσίων έργων, όπου θα ολοκληρώσει
την ιδιωτικοποίηση, τη στιγμή που το αντικείμενο υπάρχει στη Γ.Γ.Υ. (Δ/νση
Δ10). Επιπροσθέτως τίθενται σε άμεσο κίνδυνο ευαίσθητα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα και τυχόν κρατικών απορρήτων, των κανόνων
πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, καθώς και εταιρικού ή άλλου
απορρήτου.
Γ) Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το άρθρο 54
πραγματοποιείται η αναγκαστική και ελεγχόμενη από το Κράτος
εγγραφή των Συνδικάτων στο Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων (ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) μέσω του συστήματος Εργάνη ΙΙ.
Ταυτόχρονα εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε διάφορες
διαδικασίες των συνδικάτων. Τα ανωτέρω αποφασίστηκαν μέσω της
νομοθέτησης του 4635/2019 ΧΩΡΙΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑ.
Αργότερα με διάφορες αντιφατικές, η μία μετά την άλλη, αποφάσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών για τις Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες, που θα ελάμβαναν
χώρα για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια λόγω Covid-19, εργαλειοποίησαν
την Πανδημία με στόχο την επιβολή των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.
Το άρθρο 54 κατέληγε ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και κοινωνικών
υποθέσεων θα ορίζονταν οι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε σχετικό θέμα που
αφορούσε την εγγραφή των Συνδικάτων στο ΓΕΜΗΣΟΕ μέσω Υπουργικής
Απόφασης.
Ποιος ήταν ο Στόχος:
1. Εφαρμογή του Ν.4622/2019
για λιγότερο Κράτος και
Ιδιωτικοποίηση του Δημόσιου Τομέα.
2. Ανάπτυξη με ρήτρα φτηνής εργασίας.
3. Ανύπαρκτα συνδικάτα με παρεμβάσεις στα εργασιακά.
4. Μνημονιακή «κανονικότητα» που την εμφάνιζαν από τα Μέσα Μαζικής
Επικοινωνίας ως μονόδρομο.
5. Ανάπτυξη χωρίς συνδικάτα.
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Στη συνέχεια μέσα στη Πανδημία το 2020 και 2021 ξεκίνησε η επίθεση
από τους εκφραστές των νεοφιλελεύθερων πολιτικών:




Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με Υπουργική Απόφαση
ανέθεσε χωρίς διάλογο και αιτιολογία τον Ενιαίο Ψηφιακό χάρτη και το
Εθνικό Μητρώο Υποδομών στο ΤΕΕ, δηλαδή σε ιδιώτες, καθώς και την
απόλυτη ιδιωτικοποίηση των Δημοσίων Έργων μέσω του Ν. 4782/2021
περί Δημοσίων Συμβάσεων.
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Ν.4808/2021
χωρίς διάλογο, χωρίς δημοκρατικές διαδικασίες, με αδιαφάνεια και εν
μέσω πανδημίας, νομοθέτησαν για να θεσμοθετήσουν το
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και άλλες εργασιακές παρεμβάσεις, για δεύτερη φορά από
το Ν.4635/2019, τότε χωρίς Πανδημία. Φαίνεται καθαρά η πρόθεσή τους
για Επιτελικό Κράτος - λιγότερο Κράτος. Να επισημάνουμε ότι ούτε
στο
μνημόνιο
εφαρμόστηκαν
τόσο
αντιδημοκρατικές
παρεμβάσεις. Με την θρασύτατη τεκμηρίωση ότι «θεσμοθετείται
Γενικό Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων και δεν
μπορεί το συνδικαλιστικό κίνημα να είναι εναντίον της διαφάνειας, ούτε
εναντίον της δημοκρατίας, η οποία προϋποθέτει ότι οι αποφάσεις πρέπει
να λαμβάνονται από την πλειοψηφία και όχι από ένα μικρό ή ελάχιστο
αριθμό ατόμων» για αυτούς δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια το
Συνδικαλιστικό Κίνημα λειτουργούσε παράνομα, έξω από τον 1264/1982
και ήρθαν οι «σωτήρες» της κυβέρνησης της ΝΔ να αποκαταστήσουν τη
Δημοκρατία.

Με αυτή τη θρασύτατη τεκμηρίωση και έξω από κάθε Συνταγματική
επιταγή προχώρησαν χωρίς διάλογο στη ψήφιση του ν.4808/2021 με
στόχο:
 Ουσιαστική κατάργηση του οκταώρου, κάνοντας λάστιχο τη ζωή και την
καθημερινότητα των εργαζομένων
 Αυξάνουν τις ετήσιες ώρες νόμιμης υπερεργασίας από 96 σε 150
 Τηλεργασία με εκμετάλλευση της εργατικής δύναμης, ο χρόνος εργασίας
να γίνεται λάστιχο, με οικονομικό όφελος του εργοδότη σε βάρος των
εργαζομένων
 Ουσιαστική κατάργηση του ΣΕΠΕ
 Επιτρέπεται η αύξηση των εργασιών και απασχολήσεων κατά την
Κυριακή, με το γελοίο τουλάχιστον αντίβαρο ότι «η απλήρωτη υπερωρία
και η καταχρηστική δουλειά, που γίνεται δουλεία, την Κυριακή, θα
έδινε τη δυνατότητα στους εργαζόμενους να μπορούν να μαζέψουν τις
ελιές τους από την άδεια θα τους δινόταν». Να θυμηθούμε ότι η μη
εργασία την Κυριακή ήταν ένα από τα αιτήματα της πρώτης
αιματοβαμμένης Πρωτομαγιάς. Το μόνο που μπορούμε να πούμε
είναι ΝΤΡΟΠΗ.
 Να προστατεύει η συνδικαλιστική οργάνωση το δικαίωμα των
εργαζομένων στην εργασία, αυτών που δεν συμμετέχουν στην απεργία,
διαφορετικά η απεργία θα κηρύσσεται παράνομη. Άρα απεργία ή όχι η
παραγωγή δεν σταματά
 Αλλαγή καταστατικών, όπου θα υπάρχει η πρόβλεψη όλων των
παραπάνω και της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Αποτέλεσμα όλων αυτών
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οι εργαζόμενοι να ελέγχονται από το κράτος και τα πλήρως
χειραγωγούμενα να με διάφορους τρόπους, Μ.Μ.Ε. Στόχος η κατάργηση
της Αυτονομίας - Αμεσότητας και Απεργίας.
Υποχρεωτική Εγγραφή στο ΓΕΜΗΣΟΕ ή κατάργηση του Συνδικάτου όταν
δεν θα εγγράφεται.

Γιατί γίνονται όλα αυτά
Σίγουρα γιατί υπάρχουν δεύτερες σκέψεις για το μέλλον και τα
συμφέροντα του οικονομικού συστήματος.
Στόχος τους δεν είναι μόνο η εφαρμογή των παραπάνω, ο στόχος τους είναι
βαθύτερος και πολύ πιο επικίνδυνος. Σχετίζεται, μέσω της μεθόδου του
εκβιασμού και των απειλών που συνηθίζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας,
με τον κοινωνικό πειθαναγκασμό στη χειραγώγηση των μαζών. Γιατί σαν μάζες
αντιλαμβάνονται τους εργαζόμενους και όχι ως αυτόνομες και
αυτοδιαχειριζόμενες συλλογικότητες και άτομα, ώστε να ελέγξει πλήρως τις
ανθρώπινες προσωπικότητες σε κάθε συλλογική τους δραστηριότητα. Εάν τα
αποδεχθούμε ως εργαζόμενοι όλα τα παραπάνω, τότε θα ζήσουμε πολύ
σύντομα μία Oργουελική Κοινωνία, όπου το φως δεν θα είναι από τον ήλιο,
αλλά από «φωτιστικά σώματα» και το οξυγόνο από αέρια κατάλληλα για την
αναπνοή μας. Τους διακόπτες για τη λειτουργία αυτού του συστήματος, θα τους
κρατούν τα εκτελεστικά όργανα για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών.
Τώρα είναι ο κύριος Χατζηδάκης, ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο
κύριος Βορίδης, ο κύριος Γεραπετρίτης και άλλοι, αύριο κάποιοι άλλοι. Πιο πίσω
ο πρωθυπουργός, ο κύριος συντελεστής του Επιτελικού Κράτους κ. Μητσοτάκης
και στο τέλος η…… «Ανάπτυξη»;;;;;
Είναι καινούργια όλα τα παραπάνω που γίνονται για την προάσπιση
των συνδικαλιστικών ελευθεριών (όπως την αντιλαμβάνονται), της
δημοκρατίας στα συνδικάτα και της ανάπτυξης στη Χώρα;
Όχι δεν γίνονται για πρώτη φορά. Παρεμβάσεις στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις έγιναν με διάφορες μορφές στο παρελθόν
από το 1914/( ν.281) πριν 110 χρόνια.
Στη συνέχεια έχουμε:
1. Με το νομοθετικό διάταγμα 4204/1961 η κρατική εποπτεία αμβλύνθηκε
μερικώς.
2. Επιβλήθηκε εκ νέου η κρατική παρέμβαση στα Συνδικάτα κατά
τη διάρκεια της Στρατιωτικής Χούντας με το άρθρο 10 του
νομοθετικού διατάγματος 890/1971 για τα «Υποβληθέντα
Στοιχεία Αριθμητικής Δυνάμεως Σωματείου’’
3. Στη μεταπολίτευση στο πλαίσιο της δήθεν προσπάθειας για την
αποκατάσταση των συνδικαλιστικών ελευθεριών οι νόμοι 5 και
6/1975 και το νομοθετικό διάταγμα 42/74 που αποτέλεσαν αντικείμενο
έντονης κριτικής από την επιστήμη του εργατικού δικαίου για τη σωρεία
των διατάξεων που διαστρεβλώνουν την έννοια της συνδικαλιστικής
ελευθερίας.
Κύριος στόχος των νομοθετημάτων αυτών ήταν κάτω από το πρόσχημα
της αποκατάστασης των συνδικαλιστικών ελευθεριών, όπως γίνεται και
σήμερα, η αναπαραγωγή του ίδιου συστήματος εξάρτησης της βάσης
από την κορυφή.
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4. Τέλος φτάσαμε στο νομό 330/76, κάτω από την παράθεση ορισμένων
διατάξεων προστατευτικών για τις συνδικαλιστικές ελευθερίες, υφέρπει
ένα πλέγμα αντισυνδικαλιστικών διατάξεων με ποικίλλουσες αποχρώσεις
και ποικίλλοντα τον βαθμό δεξιοτεχνίας, που όλες μαζί συνθέτουν ένα
νομικό σύστημα με κύριο στόχο α) να κάνουν την άσκηση των
συνδικαλιστικών ελευθεριών για εκείνους που την αποτόλμησαν
πράξη αρκετά ηρωική β) να υποβαθμίσει το ρόλο των
συνδικαλιστικών οργανώσεων, γ) να εκμηδενίσει την κοινωνική
αποστολή του δικαιώματος της απεργίας.
5. Θα γίνει μία μεγαλύτερη αναφορά γιατί ο νόμος 4808/2021 ο οποίος
προσομοιάζει στο ν.330/76 κατά το μέρος που αναφέρεται στις
συνδικαλιστικές οργανώσεις και είχε βάσιμα κατηγορηθεί,
ειδικότερα γιατί:
 Περιόρισε την αποστολή των συνδικαλιστικών οργανώσεων
 Απαγόρευσε ορισμένες μόνο πράξεις αντισυνδικαλιστικές ενώ οι
σπουδαιότερες περιπτώσεις αγνοήθηκαν.






Απέφυγε να προστατεύσει τις συνδικαλιστικές οργανώσεις από την
κρατική εξουσία στα θέματα της λειτουργίας τους, συνεχίζοντας έτσι την
παράδοση. Κάτι πού γίνεται και σήμερα μετά από 47 χρόνια με το νόμο
4808/2021 και τα επιμέρους άρθρα του. Η διαφορά είναι μία τότε
γινόταν με φακέλους, τώρα θα γίνεται ηλεκτρονικά.
Παρείχε, σε εκείνους που έχουν ιδιαίτερη ευθύνη και είναι
εκτεθειμένοι περισσότερο στους κινδύνους εκδίκησης,
Προστασία, από ελλιπή μέχρι ανύπαρκτη. Όπως τώρα για τα
στελέχη των συνδικάτων, εάν δεν εγγραφή το συνδικάτο στο
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
Αλλά ιδιαίτερα αποκαλυπτική του πνεύματος υπονόμευσης από τον ίδιο
το νόμο, όσων με άλλες διατάξεις φερόταν να κατοχυρώνει, υπήρξε η
διάταξη του άρθρου 38 παράγραφος 1 ν.330 που θέτει ως γενικό λόγω
άρσης ασυλίας των συνδικαλιστικών στελεχών, κάθε απόφαση απεργίας
κατά παράβαση του νόμου 330. Η διάταξη αυτή που δεν υπήρχε στον
α.ν. 1803/51 χειροτέρεψε το καθεστώς προστασίας. Πράγματι από τη
στιγμή που η διάκριση νόμιμης και παράνομης απεργίας ήταν περίπου
αδύνατη, όπως και τώρα στον νόμο 4808/2021, τα συνδικαλιστικά
στελέχη ζούσαν υπό την διαρκή απειλή της απόλυσης. Ο μόνος σίγουρος
τρόπος να την αποφύγουν ήταν να μη αποτολμήσουν την κήρυξη
απεργίας.
6) Το 1982 υπήρξε ανατροπή, μετά από αγώνες του λαϊκού
κινήματος, του ν. 330/1976. Η τότε κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση
στη Βουλή των Ελλήνων ένα νομοσχέδιο που έβαλε τέλος στην κρατική
παρέμβαση στα συνδικάτα και στις διώξεις συνδικαλιστών, θέτοντας τα
θεμέλια του εκδημοκρατισμού στο συνδικαλιστικό κίνημα.
Ο συνδικαλισμός είναι προϋπόθεση για την ολοκλήρωση και
εμπέδωση της λαϊκής κυριαρχίας. Ένας μαζικός
πολιτικοποιημένος και ακηδεμόνευτος συνδικαλισμός αποτελεί
βάθρο της δημοκρατίας μαζί με το κοινοβούλιο και την τοπική
αυτοδιοίκηση και μοχλό για την κοινωνική αλλαγή και
δικαιοσύνη. Ψηφίστηκε τότε και ισχύει μέχρι σήμερα ο νόμος
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1264/82. Ένας νόμος που άντεξε για 40 ολόκληρα χρόνια και ήταν
πρωτοποριακός, μέχρι τον αντεργατικό νόμο 4808/2021. Εμείς οι
εργαζόμενοι θα αγωνιστούμε για να συνεχίσει να υπάρχει ο
Ν.1264/1982 και στο μέλλον, καταργώντας την πράξη τον 4808/2021.
7) Το 2019 με τον νόμο 4635/2019 στο όνομα πάλι της
«διαφάνειας», της «δημοκρατίας» και της «ανάπτυξης» επέστρεψαν
πάλι, οι ίδιοι, με την ίδια επιμονή μετά από 47 χρόνια στο νέο νόμο
330/1976. Στόχος τους πάλι τα συνδικάτα να «αδειοδοτούνται» από το
Κράτος. Με το άρθρο 54 του 4635/2019, για την «ανάπτυξη;;;» και τα
συμφέροντά τους, υποχρεώνουν τα συνδικάτα να εγγραφούν φακελωθούν, όπως τότε, στην Εργάνη ΙΙ, δηλαδή στο Κράτος Εργοδότη , μέσω του ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., με ταυτόχρονη αλλαγή των
καταστατικών και προσαρμογή τους στα «νέα δεδομένα» και στις
Ηλεκτρονικές Ψηφοφορίες. Ταυτόχρονα δίνει και «λευκή επιταγή» στον
Υπουργό Εργασίας, ο Υπουργός Ανάπτυξης να καθορίσει με Υπουργική
Απόφαση τις επιπτώσεις, περί μη συμμόρφωσης με τας υποδείξεις, από
τη μη εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε., καθώς επίσης και τις διαδικασίες
εφαρμογής στο πισωγύρισμα 45 χρόνια πριν, δηλαδή στο νομό
330/1976 του αλήστου μνήμης Κωνσταντίνου Λάσκαρη Υπουργού
Απασχολήσεως, ο οποίος είχε την πρόθεση να βάλει τέλος και στην πάλη
των τάξεων.
8) Το 2021, 47 χρόνια μετά το 1976, πάλι η N.Δ θέλει να βάλει
τέλος με τον νόμο 4808/2021 στην αυτονομία και την ύπαρξη
των συνδικάτων - τη δημοκρατία μέσα από τον έλεγχο του
Κράτους παραβιάζοντας το άρθρο 23 του Συντάγματος.
Επιπροσθέτως ανακύπτουν πολλά ζητήματα με το άρθρο 83 του
ν.4808/2021 και την Υπουργική Απόφαση αρ. 62599 για την εφαρμογή
της εγγραφής των συνδικάτων στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. και τις επιπτώσεις για
την μη εγγραφή τους. Βάσει της Υπουργικής Απόφασης οι
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι ενώσεις προσώπων, υποχρεούνται να
εγγραφούν ηλεκτρονικά στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. μέσω ειδικής διαδικτυακής
πλατφόρμας, η οποία τηρείται στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ.
Μόνο τότε αποκτούν νομική υπόσταση. Εάν δεν συμμορφωθούν με την
υπουργική απόφαση και δεν τεθούν κάτω από την εποπτεία του
Υπουργείου Εργασίας, θα ανασταλούν τα βασικά δικαιώματα των
συνδικάτων. Δηλαδή, δεν αρκεί πλέον η εγγραφή των Σωματείων στο
ειδικό βιβλίο συνδικαλιστικών οργανώσεων και στους φακέλους που
τηρούνται στο αρμόδιο κατά τόπο πρωτοδικείο, αλλά τίθεται και ως
προϋπόθεση για την ίδρυση μιας εργατικής Ένωσης ή Σωματείου
προηγούμενη άδεια από Κρατική Αρχή και διοικητικούς παράγοντες.
Διότι η δυνατότητα του Κράτους μέσω του Υπουργού η του
Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας να αρνηθεί την
απογραφή ενός συνδικάτου στο μητρώο ισοδυναμεί τελικά με
τη διαδικασία «αδειοδότησης», η οποία απαγορεύεται από το
Σύνταγμα. Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι αμφισβητείται ο ρόλος της
δικαιοσύνης μέσω των Πρωτοδικείων
στη νομιμοποίηση των
συνδικάτων αλλά και κάτι ακόμη, για όσο χρόνο μία συνδικαλιστική
οργάνωση είτε δεν εγγραφεί, είτε δεν καταθέτει τα προβλεπόμενα στο
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ν.4808/2021 και την Υ.Α. στοιχεία, ή δεν τα καταθέτει επικαιροποιημένα
στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. αναστέλλονται τα δικαιώματα:
 για συλλογικές διαπραγματεύσεις και κατάρτιση συλλογικής
σύμβασης
 για προστασία από την απόλυση και την μετάθεση
συνδικαλιστικών στελεχών
 για σύγκληση γενικής συνέλευσης στο χώρο εργασίας, για
συνδικαλιστικές άδειες, διανομή ανακοινώσεων, μηνιαία
συνάντηση με τον εργοδότη.
 για παρουσία του συνδικάτου κατά τους ελέγχους της
επιθεώρησης εργασίας.
Η ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΕΙ
Ενώ είμαστε επίσημα αναγνωρισμένα συνδικάτα εργαζομένων μέχρι τώρα,
υπάρχει από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλαζονική αντιμετώπιση,
και ουσιαστικά στην πράξη μη αναγνώριση και αναστολή του δικαιώματος
διαλόγου - επικοινωνίας που απορρέουν από το νόμο 1264/1982.
Συγκεκριμένα
Α) ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Στο ερώτημα αν υπάρχει διάλογος μεταξύ Ομοσπονδίας - Σωματείων με
κυβέρνηση και πολιτική ηγεσία, απαντάμε ότι δεν υπάρχει κανένας
διάλογος σε θέματα που έχουν τεθεί εγγράφως, τόσο στις επιστολές της
ομοσπονδίας για συναντήσεις με τους υπουργούς Υποδομών και Μεταφορών
και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και όταν διάφορα θέματα που
εμπεριέχονται στις επιστολές μας ήρθαν και ως νομοθετήματα στη Βουλή.
1. Καμία συνάντηση δεν έχει γίνει με πολιτική ηγεσία παρόλα τα αιτήματα
μας. Αυτό είναι πρωτόγνωρο και δεν έχει συμβεί ποτέ στο παρελθόν με
καμία Κυβέρνηση.
2. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τηρεί αυτή τη στάση μόνο
στην Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ή στα Σωματεία της, αλλά είναι πάγια
τακτική της για όλα τα Συνδικάτα. Όταν θα κάνει συναντήσεις, αυτές
θα είναι καθαρά ελεγχόμενες και για επικοινωνιακούς λόγους.
3. Με το νόμο 4622/2019 η δημιουργία της αρμοδιότητας του
υπηρεσιακού γραμματέα αποδείχτηκε ότι ήταν ουσιαστικά ένα
εφεύρημα, για να μετατίθενται ευθύνες προς τους Υπηρεσιακούς
Γραμματείς χωρίς αντίστοιχη υποστήριξη από τις πολιτικές ηγεσίες.
Γεγονός που περιέπλεξε ακόμα περισσότερο την επικοινωνία και τον
διάλογο.
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Β) ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Με αυτήν την ποιότητα διαλόγου και επικοινωνίας έχουμε και την
αντιμετώπιση των αιτημάτων.
Βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι για την εφαρμογή της πολιτικής της η
κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας συνδιαλέγεται με εξωθεσμικούς παράγοντες
κυρίως και καθόλου με τα συνδικάτα τα οποία τα αντιμετωπίζει ως εχθρούς
και απειλή και όχι ως νόμιμα αναγνωρισμένους εκπροσώπους των
εργαζομένων.
Τα γεγονότα που ακολουθούν τεκμηριώνουν τα προαναφερθέντα:
1. Στην επιστολή μας 7/10/2019 προς τον ΥΠ.Υ.ΜΕ, για συνάντηση μαζί
του, μεταξύ άλλων ζητήσαμε:
 Ενίσχυση του ρόλου των υπαλλήλων. Έγινε το αντίθετο
χωρίς διάλογο. Κυρίως με τις αλλαγές στον νομό
4412/2016 όπου έφυγαν από το Υπουργείο αρμοδιότητες,
αντικείμενο και οι εργαζόμενοι θα έχουν επαφή με την εφαρμογή
των έργων δειγματοληπτική.
 Ζητήσαμε την ενίσχυση του ρόλου και του αντικειμένου των
ΕΥΔΕ. Έγινε το αντίθετο πάλι χωρίς διάλογο και
κυριολεκτικά νύχτα, με τροπολογία σε άσχετο νομοσχέδιο, του
Υπουργείου Δικαιοσύνης και εκπρόθεσμα έκλεισαν τέσσερις
ΕΥΔΕ, ενώ ταυτόχρονα εξωθεσμικοί παράγοντες στη
Κρήτη, παρά την αντίθεσή της Ομοσπονδίας και του
Παγκρητίου Συλλόγου, ενήργησαν για την (μετά από δεκαετίες),
εξαφάνιση της ΕΥΔΕ Κρήτης και οποιασδήποτε άλλης δομής του
Υπουργείου Υποδομών από την Μεγαλόνησο.
 Ζητήσαμε να γίνουν παρεμβάσεις στον τομέα των φυσικών
καταστροφών. Πρωτίστως την στελέχωση της ΔΑΕΦΚ Δυτικής
Ελλάδος με την εφαρμογή τις απόφασης του Υπηρεσιακού
Συμβουλίου. Έγιναν επαφές της Ομοσπονδίας με το Υπουργείο
Εσωτερικών ώστε να πετύχουμε την στελέχωση της αντίστοιχης
ΔΑΕΦΚ. Δεν έχει γίνει τίποτε παραμένοντας η ίδια κατάσταση
στην περιοχή της Δυτικής Ελλάδας και χωρίς καμία πρόσληψη
και πάλι χωρίς κανένα διάλογο.
Παράλληλα ζητήσαμε τη νομοθέτηση για τις αποζημιώσεις των
εργαζομένων όταν υπάρχει φυσική καταστροφή, στέλνοντας τις
απόψεις μας για μία φορά ακόμη στο σύνολο της πολιτικής
ηγεσίας και πάλι χωρίς κανένα διάλογο η κατάσταση
παραμένει η ίδια για το συγκεκριμένο θέμα.
 Στο οργανόγραμμα με προτάσεις της Ομοσπονδίας
ζητήσαμε την ορθολογική και σύγχρονη οργάνωση. Δεν
έγινε τίποτα και χωρίς διάλογο αποδομείται το
Υπουργείο Υποδομών μέσω του νόμου 4782/2021 για τις
Δημόσιες Συμβάσεις, του Ν. 4635/2019 και Υπουργικές
Αποφάσεις.
 Ζητήσαμε να μη γίνει ανασύσταση Α.Ε. σε βάρος των
Υπουργείων Υποδομών και Περιβάλλοντος. Πάλι χωρίς
διάλογο έγινε το αντίθετο. Δόθηκαν αρμοδιότητες
στον ιδιωτικό τομέα μέσω του Ι.Φ.Ε.- της ταυτότητας
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κτιρίων- στον ψηφιακό χάρτη- το Εθνικό Μητρώο
Υποδομών κλπ.
Δεδουλευμένα υπαλλήλων ΤΕΕ - επαναπρόσληψη
απολυμένων υπαλλήλων ΤΕΕ μετά από απόφαση του
Σ.τ.Ε. Υπήρξαν αποτελέσματα μετά από τον αγώνα των
εργαζομένων και παρέμβαση της Ομοσπονδίας αλλά όχι
πλήρης Δικαίωση.
Στο Ελληνικό κτηματολόγιο έγιναν παρεμβάσεις της
Κυβέρνησης για λόγους συμφερόντων. Μεταφορά του
Ελληνικού Κτηματολογίου στο υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Δεν ήταν όμως απαραίτητο να γίνει η
μεταφορά ώστε να υπάρξει ψηφιοποίηση του
κτηματολογίου. Χωρίς διάλογο η διορισμένη διοίκηση
του Κτηματολογίου κινεί διαδικασίες για μετακινήσεις
υπαλλήλων με αδιαφανείς διαδικασίες και χωρίς
κοινωνική μέριμνα. Έλλειψη προσλήψεων παρ’ όλα τα
αιτήματα του Σωματείου εργαζομένων στο
κτηματολόγιο, με στόχο την ιδιωτικοποίηση πάλι του
φορέα, με τη δικαιολογία της αδυναμίας εκτέλεσης του
έργου του λόγω υποστελέχωσης, την οποία η Κυβέρνηση
της Ν.Δ. μεθοδεύει, όπως άλλωστε και σε όλο το
Δημόσιο Τομέα.
Ιδιωτικοποίηση και χωρίς διάλογο αρμοδιοτήτων του
ΥΠΕΝ. Απειλές για διώξεις και πιέσεις σε εργαζόμενους
όταν αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αλλά δεν υπακούουν
σε «εντολές» της πολιτικής ηγεσίας βλ. περίπτωση του
Τμήματος Μητροπολιτικού Σχεδιασμού Θεσσαλονίκης.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Τα δεδομένα λοιπόν που υπάρχουν είναι.
1. Δικαιώνονται οι εκτιμήσεις - αποφάσεις των συνελεύσεων προέδρων και
του 38ου Συνεδρίου στο πολιτικό σκέλος των εισηγήσεων σχετικά με
την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και τα
αποτελέσματά της.
2. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και οι πολιτικές ηγεσίες των
υπουργείων ή των φορέων, όπου οι διοικήσεις τους έχουν διοριστεί,
ουσιαστικά δεν αναγνωρίζουν τα συνδικάτα, διοικούν με αλαζονεία
και χωρίς διάλογο. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι το ίδιο
ισχύει και στο Κοινοβούλιο λόγω της αυτοδυναμίας που έχει η Νέα
Δημοκρατία.
3. Ψηφίζουν νόμους οι οποίοι, όπως έχει αναφερθεί στην απόφαση του
38ου Συνεδρίου και στις αποφάσεις των συνελεύσεων προέδρων είναι
αντιλαϊκοί και εφαρμόζονται μέσα στην Πανδημία.
4. Οι νόμοι: α) 4622/2019: Επιτελικό Κράτος
β) 4635/2019: Επενδύω Ελλάδα
γ) 4782/2021: Δημοσίων Συμβάσεων
δ) 4808/2021: Εργασιακά
ε) 4703/2020: Δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις
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έχουν μεταξύ τους αλληλουχία με εμφανείς στόχους:
Αποδόμηση του δημόσιου χαρακτήρα του κράτους και
συγκεντρωτισμό με σκοπό τον έλεγχο, από την κορυφή της
Κυβέρνησης, όλης της πολιτικής και οικονομικής ζωής της χώρας.
 Ανάπτυξη για λίγους και για συμφέροντα. Παράλληλα ανάπτυξη με
ρήτρα φτηνής απασχόλησης και χωρίς συνδικάτα.
 Ιδιωτικοποίηση παραγωγικών τομέων και ξεπούλημα του δημόσιου
τομέα, με ταυτόχρονη βίαιη καταστροφή του περιβάλλοντος.
 Κρατική παρέμβαση στα συνδικάτα με στόχο τον ολοκληρωτικό έλεγχο
όλων των δραστηριοτήτων των συνδικάτων, καθώς επίσης και την
αδρανοποίηση τους στο αγωνιστικό πλαίσιο θεσμοθετώντας και
επιβάλλοντας διαδικασίες που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην
κήρυξη απεργιών.
 Εξαθλίωση ποιοτική και ποσοτική σε εργασιακό και κοινωνικό
επίπεδο των εργαζομένων.
 Έλεγχο έως και απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και
συγκεντρώσεων.
 Ο Ν. 4703/2020 και ο Ν. 4808/2021 έχουν ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ
 Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δίνει μία ιδεολογική και
Πολιτική μάχη γυρίζοντας πίσω 47 χρόνια στο νόμο
330/1976, γιατί είναι στο πολιτικό DNA της, με στόχο τον
απόλυτο έλεγχο από το κράτος τόσο της νομιμότητας των
συνδικάτων, όσο και των διαδικασιών τους και όχι από τη
δικαιοσύνη όπως γίνεται μέχρι τώρα και τις δημοκρατικές
διαδικασίες.
 Χρησιμοποιεί απειλές και εκβιασμούς περί μη «αδειοδότησης» για την
νομική ύπαρξη όσων συνδικάτων δεν θα εγγραφούν, καθώς επίσης
και παύση των δικαιωμάτων των στελεχών τους που απορρέουν από
τον νόμο 1264/1982, άρθρα 14/16/17 μετά τις τροποποιήσεις του Ν.
4808/2021.


Ένα από τα βάθρα της Δημοκρατίας είναι ο Συνδικαλισμός, ο
οποίος βασίζεται στην Αυτονομία και την Αμεσότητα. Η
κυβέρνηση της Ν.Δ επιτίθεται και στα δύο βασικά στοιχεία του
Συνδικαλισμού.
 Η επίθεση στην Αυτονομία γίνεται με τον Ν.4808/2021
και το άρθρο 83 για την εγγραφή των Συνδικάτων στο Γενικό
Μητρώο Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων
(ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.) με στόχο τον πλήρη έλεγχο από το Κράτος Εργοδότη.
 Η επίθεση στην Αμεσότητα γίνεται από την εφαρμογή
της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τις παρεμβάσεις στις
διαδικασίες, που ορίζει ο νόμος 4808/2021 και αφορούν
τόσο τις λειτουργίες των συνδικάτων, όσο και το διεκδικητικό
- αγωνιστικό πλαίσιο που έχουν αυτά στη διάθεση τους.
 Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. εξαφανίζει την αυτονομία
των συνδικάτων και η αποδοχή της εγγραφής σε αυτό
υποθηκεύει το μέλλον τους γιατί δεν θα σταματήσουν εδώ οι
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παρεμβάσεις της Νέας Δημοκρατίας και του συστήματος που
εξυπηρετεί.
ΑΥΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ: Υπουργική απόφαση: 62599 /16-9-2021

που αφορά την εγγραφή των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
1. Η αίτηση εγγραφής στην πλατφόρμα συμπληρώνεται και
υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της Συνδικαλιστικής
Οργάνωσης (άρθρο 2 παρ.2) δηλαδή τον Πρόεδρο του
συνδικάτου.
2. Η μη εγγραφή ή παράλειψη κατάθεσης στοιχείων ή
επικαιροποίηση έχει ως αποτέλεσμα την νομική εξαφάνιση του
συνδικάτου σε όλα τα επίπεδα (άρθρο 3) και αυτό γίνεται από
υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Εργασίας με εντολή
του Υπουργού.
3. Η εγγραφή στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. αντικαθιστά την υποχρέωση
εγγραφής των οργανώσεων στο Ειδικό Βιβλίο του Πρωτοδικείου.
Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αντικαθιστά δηλαδή
τη δικαιοσύνη με υπηρεσιακούς παράγοντες.
4. Για την υποβολή της αίτησης εγγραφής στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. απαιτείται
η χρήση των κωδικών taxis net του νομίμου εκπροσώπου της
συνδικαλιστικής οργάνωσης, δηλαδή του Προέδρου.
5. Απαιτούνται όλα τα προσωπικά στοιχεία του Προέδρου του
Συνδικάτου.
6. Απαιτούνται όλα τα στοιχεία του καταστατικού, καθώς και ότι αφορά
τις εκλογικές διαδικασίες μέχρι και τη συγκρότηση. Επίσης και όλα τα
οικονομικά στοιχεία του συνδικάτου ΑΦΜ, ΔOY, οικονομικές
καταστάσεις με αρχεία. κλπ
7. Μετά την κατάθεση όλων των στοιχείων διενεργείται έλεγχος από
την υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας και όχι από τη
δικαιοσύνη, όπως γινόταν μέχρι τώρα.
8. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου δίνεται στην οργάνωση μοναδικός
αριθμός μητρώου για κάθε νόμιμη χρήση.
9. Αν η υπηρεσία του υπουργείου Εργασίας διαπιστώσει έλλειψη ή
λανθασμένη καταχώριση στοιχείων και αρχείων (με ποιο τρόπο γίνεται
ο έλεγχος για την ορθότητα;;;;;) δεν θα εγγράφεται στο ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε.
το συνδικάτο με τις παραπάνω, αρνητικές για το Συνδικάτο,
επιπτώσεις.
10. Η υποβολή της αίτησης εγγραφής συνιστά Υπεύθυνη Δήλωση του
Προέδρου του συνδικάτου σύμφωνα με τον ν.1599/1986 για όλα όσα
δηλώνονται σε αυτή. Ο Πρόεδρος φέρει την απόλυτη ευθύνη της
ακρίβειας και της πληρότητας των στοιχείων.
11. Βάσει του άρθρου 10 οι εγγραφόμενοι στα μητρώα Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων και Εργοδοτών δύνανται να ζητούν στοιχεία από το
μητρώο δηλαδή ο εργοδότης θα μπορεί να ζητά ότι στοιχείο
θέλει για τα Συνδικάτα και αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει
αυτό.
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12. Μία φορά το έτος μέχρι 15 Φεβρουαρίου θα δημοσιεύονται στον
ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας στατιστικά στοιχεία όπως
αναφέρεται στο άρθρο 11.
Ο ρόλος των συνδικάτων είναι διεκδικητικός και κάποιες φορές
συγκρουσιακός με την εργοδοσία. Μπορεί εύκολα κάποιος να
φανταστεί, αναλογιζόμενος και την ιστορία του
συνδικαλιστικού κινήματος, από τα παραπάνω πού οδηγεί το
ηλεκτρονικό φακέλωμα των εργαζομένων και των συνδικάτων
τους.


Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ



Η αποδοχή του Ν.4808/2021 και της εγγραφής στο
ΓΕ.ΜΗ.Σ.Ο.Ε. σημαίνει το τέλος της Αυτονομίας και του
Συνδικαλιστικού Κινήματος.



Είναι σίγουρο ότι θα ακολουθήσουν και άλλες παρόμοιες
παρεμβάσεις που θα ελέγχουν, και θα δεσμεύουν σε όλα και για
πάντα τα Συνδικάτα.

Η μέχρι τώρα τακτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και
κατά το παρελθόν, καταδεικνύει πόσο και πώς αντιλαμβάνεται την
αναγνώριση, τη δημοκρατία, και το σεβασμό της ύπαρξης των Συνδικάτων,
όταν διώκει συνδικαλιστές, προσφεύγει στη δικαιοσύνη εναντίον απεργιακών
κινητοποιήσεων. Δεν σέβεται ούτε στηρίζει τον διάλογο με τους
εργαζόμενους και αυτό αποδεικνύεται από τη μέχρι τώρα στάση της, τόσο
στην διαδικασία της διαβούλευσης, όσο και κατά τη διαδικασία της ψήφισης
των νόμων. Καθώς επίσης και στην ανταπόκριση που έχει η κυβέρνηση στα
αιτήματα των εργαζομένων.
Αυτή η στάση της Κυβέρνησης της Ν.Δ. δεν είναι τυχαία όπως
αποδείξαμε παραπάνω. Είναι διαχρονική και προαποφασισμένη.
Αυτά που γίνονται δεν έχουν καμία σχέση με τη δημοκρατία, διότι
ένας Μαζικός με Αμεσότητα και Ακηδεμόνευτος συνδικαλισμός,
αποτελεί βάθρο της Δημοκρατίας μαζί με το Κοινοβούλιο και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση και μοχλό για την κοινωνική αλλαγή.
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:
1. Το σύνολο των θέσεων όπως αυτές ψηφίστηκαν στο 38ο
συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
2. Συγκεκριμένα και λόγω των εξελίξεων από 1/1/2022 σχετικά με
το νόμο 4808/2021 και την σχετική Υπουργική Απόφαση με
αρ.62599 του Υπουργείου Εργασίας για την εγγραφή στο μητρώο
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων ( ΓΕΜΗΣΟΕ) και σε
συνδυασμό με το άρθρο 54 του Ν.4635/2019, κανένα σωματείο
να μην θα εγγραφεί στο ΓΕΜΗΣΟΕ, εφαρμόζοντας την
απόφαση του 38ου Συνεδρίου. Παράλληλα θα αγωνιστούμε
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με όλους τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα για τη μη
εφαρμογή τόσο του ΓΕΜΗΣΟΕ όσο και το Ν.4808/2021.
3. Δεν θα προχωρήσουμε σε καμία αλλαγή των καταστατικών που
έχει σχέση με τις υποδείξεις του νόμου 4808/2021 καθώς και της
Υπουργικής Απόφασης, όπως την διενέργεια ηλεκτρονικών
ψηφοφοριών και ότι άλλο προσαρμόζει τα συνδικάτα στον
απόλυτο έλεγχο από το κράτος- εργοδότη.
4. Εκτός Έδρας Μετακινήσεις. Αύξηση των ημερών και της ημερήσιας

αποζημίωσης, καθώς και επαναπροσδιορισμό των ειδικοτήτων που
συμμετέχουν στα εκτός έδρας. Η επιτόπου παρουσία του τεχνικού
προσωπικού για την σωστή επίβλεψη των εργασιών κατασκευής, μελέτης,
διαδικασιών επιτάξεων κ.λπ., απαιτεί περισσότερες ημέρες τον μήνα,
πόσο δε μάλλον, όταν το ίδιο τεχνικό προσωπικό επιβλέπει περισσότερα
του ενός έργα. Η ισχύουσα κατάσταση, σε συνδυασμό με τον
Ν.4782/2021 για επίβλεψη από Ιδιωτικούς Φορείς Επίβλεψης (ΙΦΕ),
γεννούν σοβαρά ερωτήματα για την διαφάνεια και την ποιότητα
των έργων, όπου στο τέλος θα γίνονται επιβλέψεις απουσία του
Δημοσίου και μόνο από τον Ανάδοχο και κάποια ιδιωτική εταιρεία, όπου
πάντα θα παραμένει άγνωστη και με πολλά ερωτηματικά η μεταξύ τους
σχέση.

5. Να ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των θέσεων ευθύνης ώστε
να μη λειτουργούν τα Υπουργεία με αναπληρώσεις και
τοποθετήσεις.
6. Ομαλοποίηση της λειτουργίας στο τομέα Φυσικών Καταστροφών
με τη στελέχωση της ΔΑΕΦΚ Δυτικής Ελλάδος με την επιστροφή
του ΤΑΣ Αχαΐας, καθώς και των ΤΑΣ που θα εξυπηρετήσουν την
αποστολή του τομέα των Φυσικών Καταστροφών.
7. Λειτουργική κατανομή έργων και προσωπικού στη
κατασκευή των έργων με γεωγραφικό προσδιορισμό. Να
υπάρξει αλλαγή πρακτικής από την πολιτική ηγεσία, στο
σύνολό της, η οποία οδηγεί την επίβλεψη των έργων καθώς
και τη διαχείριση τους, στις ΕΥΔΕ που έχουν έδρα την
Αθήνα. Η πρακτική αυτή εστιάζεται κυρίως στις ΕΥΔΕ οι οποίες
καταργήθηκαν δηλαδή Θεσσαλίας, Φθιώτιδας, Ηπείρου, Κρήτης και
Δωδεκανήσων. Παράλληλα με ΣΔΙΤ και άλλες μορφές
ιδιωτικοποιήσεων, παραδείγματος χάρη αναθέσεις, παρουσιάζεται
το φαινόμενο και σε άλλες ΕΥΔΕ να μην υπάρχει νέο αντικείμενο,
ενώ παράλληλα να έχει περιοριστεί αυτό που βρίσκεται σε εξέλιξη,
σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αποτέλεσμα είναι ότι έχει
περιοριστεί το αντικείμενο. Τα έργα που τρέχουν και είναι σε
εξέλιξη έχουν περιοριστεί ή τελειώνουν, παράλληλα φαίνεται να
μην υπάρχει καινούργιο αντικείμενο για τις περιφερειακές ΕΥΔΕ.
Συγκεκριμένα το έργο 149 εκατ. ευρώ το οποίο σχετίζεται με τις
καταστροφές του ‘’Ιανού’’ δεν δόθηκε όπως θα έπρεπε στην ΕΥΔΕ
Θεσσαλίας αλλά δόθηκε την ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ., με την αιτιολογία ότι
ήταν πολιτική απόφαση. Θέλουμε να ρωτήσουμε πώς
τεκμηριώνεται η πολιτική απόφαση να γίνεται επίβλεψη εξ
αποστάσεως και ΟΧΙ σε καθημερινή βάση επί τόπου του έργου από
την ΕΥΔΕ Θεσσαλίας; Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να μην
υπάρχει αντικείμενο, στην αντίστοιχη ΕΥΔΕ Θεσσαλίας. Παρόμοια
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θέματα υπάρχουν και στα κλιμάκια Ηπείρου. Είναι βέβαιο πλέον
δεν υπάρχει ουσιαστική επίβλεψη με τις ανάλογες
διαδικασίες, προς όφελος του έργου και της διαφάνειας.
Όλα τα παραπάνω θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο με την
εφαρμογή των Ιδιωτικοποιήσεων που είναι αποτέλεσμα του
Ν.4782/2021 και του Ιδιωτικού Φορέα Επίβλεψης (ΙΦΕ).
8. Να προχωρήσει το Ελληνικό Κτηματολόγιο στη πλήρωση των 250
κενών Οργανικών θέσεων. Στόχος να λυθεί το πρόβλημα της
υποστελέχωσης του Ελληνικού Κτηματολογίου, ώστε να μη δίνεται,
από την πίσω πόρτα και με άλλους τρόπους, έργο του φορέα σε
εξωτερικούς «συνεργάτες». Αποτέλεσμα θα είναι η Ποσοτική και
Ποιοτική αναβάθμιση στο παραγόμενο έργο του Ελληνικού
Κτηματολογίου.
9. Αναφορικά με τον ΟΑΣΠ υπενθυμίζουμε ότι η εποπτεία του
πρόσφατα μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και
Πολιτικής Προστασίας (Π.Δ. 70/2021 ΦΕΚ 161Α΄/9.9.2021, άρθρ. 1
παρ. 3). Για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του ΟΑΣΠ, να
εκδοθεί άμεσα και χωρίς καμία πλέον καθυστέρηση, σχετική
νομοθετική ρύθμιση που να διασφαλίζει και να προβλέπει
ρητά την συνέχιση της λειτουργίας του ΟΑΣΠ με τους
υπαλλήλους, οι οποίοι υπηρετούν ως αποσπασμένοι ή με
διάθεση από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις
Υπηρεσίες του. Για να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία του
απαιτείται η άμεση έκδοση νέου Οργανισμού. Παράλληλα
επιβάλλεται να προχωρήσουν χωρίς καμία καθυστέρηση οι
εξελίξεις του ερευνητικού προσωπικού, οι οποίες έχουν
παγώσει από το 2011 και να μετατραπούν, με την
ολοκλήρωση του νέου οργανισμού, οι προσωποπαγείς θέσεις
των ερευνητών σε οργανικές.
Ένα μεγάλο μέρος των έμπειρων στελεχών της Μονάδας Έρευνας
«ΙΤΣΑΚ» συνταξιοδοτείται με αποτέλεσμα να δημιουργείται τεράστιο
κενό τεχνογνωσίας σε όλες τις ειδικότητες (ερευνητικές, τεχνικές
διοικητικές οικονομικές). Η ανάγκη άμεσης στελέχωσης του
ΟΑΣΠ και εκπαίδευσης νέων στελεχών καθίσταται επιτακτική
ανάγκη.
Χρίζει επίσης ιδιαίτερης μέριμνας η ανάγκη να διασφαλισθούν για το
κτίριο του ΙΤΣΑΚ στη Θεσσαλονίκη όλες οι απαιτούμενες
προϋποθέσεις, ώστε να καταστεί η λειτουργία του κτιρίου ασφαλής.
Προς την κατεύθυνση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη και απολύτως
αναγκαία:
Η κατασκευή ενός τοιχώματος αντιστήριξης για την
αντιπλημμυρική θωράκιση και ασφάλεια των εγκαταστάσεων
(προστασία εξοπλισμού του υπογείου, Υποσταθμός, Η/Ζ, Πυρόσβεση
κτιρίου) από ενδεχόμενες πλημμύρες.
Η κατασκευή και ενίσχυση της περίφραξης και της πόρτας
εισόδου στο αγροτεμάχιο ιδιοκτησίας του ΙΤΣΑΚ, ώστε να
διασφαλισθεί η προστασία του χώρου από ανεπιθύμητους και άγρια
ζώα. Προκειμένου να υλοποιηθούν τα ανωτέρω έργα καθίσταται
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αναγκαία η ανάθεσή τους, εκ μέρους του Υπουργείου Κλιματικής
Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία.
10. Με τον Ν. 4824/2.9.2021 (Α΄156) εντάχθηκαν στο ΥΠΕΝ οι
δασικές υπηρεσίες, - σε μια απεγνωσμένη κίνηση της
κυβέρνησης για επικοινωνιακούς λόγους - μετά τις τεράστιες
καταστροφές του δασικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές του
2021. Απαιτούμε άμεσα την ομαλοποίηση τόσο του έργου, όσο και
της εργασιακής κατάστασης των εργαζομένων, από την μεταφορά
των Δασικών Υπηρεσιών στο Υ.Π.ΕΝ.
Η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. θα σταθεί δίπλα στα Σωματεία με κάθε τρόπο και
μέσο ώστε αυτά να ανταποκριθούν τόσο στις εκλογικές τους διαδικασίες, όσο
και στα αιτήματά τους.
Ο Συνδικαλισμός δέχεται συνολική επίθεση με στόχο την διάλυσή
του, τόσο στο επίπεδο των δημοκρατικών λειτουργιών, όσο και στο
επίπεδο της ύπαρξής του.


Τώρα πρέπει να σταθούμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε
αυτά που έρχονται.

 ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ, ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΑΡΞΟΥΜΕ
ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. Η ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ
ΜΕ ΤΟ Ν.4808/2021.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
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