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ΨΗΦΙΣΜΑ  12ου  ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ  της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 

               για  τις  " τελευταίες εξελίξεις στη ΓΓ∆Ε του ΥΠΕΧΩ∆Ε" . 

Μετά τη βιοµηχανία κήρυξης παράνοµων και καταχρηστικών απεργιών που έγιναν 
στο ∆ηµόσιο τον τελευταίο χρόνο, η Πολιτική Ηγεσία του ΥΠΕΧΩ∆Ε ρίχνοντας τις µάσκες 
προχώρησε σε προσφυγή κατά της απεργιακής κινητοποίησης του συλλόγου εργαζοµένων 
στη ΓΓ∆Ε στην Αττική για κήρυξη της ως παράνοµης και καταχρηστικής, ζητώντας 
παράλληλα από τον Πρόεδρο και το Γραµµατέα του συλλόγου το ποσό των 60.000 ευρώ !!!  

Το ∆.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.Π.Ε.Χ.Ω.∆.Ε. κατάγγειλε αυτές τις νοµικές και δικαστικές 
µεθοδεύσεις που αποσκοπούν στην κατάργηση του Συνταγµατικού κατοχυρωµένου 
δικαιώµατος της απεργίας και στην καταπάτηση των βασικών και θεµελιωδών 
συνδικαλιστικών ελευθεριών. 

• Παράνοµη και καταχρηστική, είναι η πολιτική της Ηγεσίας µε τις παράνοµες 
µετατάξεις και όχι  οι αγώνες και οι απεργίες των εργαζοµένων. 

• Παράνοµη και καταχρηστική είναι η πολιτική της Ηγεσίας του Υ.Π.Ε.Χ.Ω.∆.Ε. 
που δεν έχει προχωρήσει στις κρίσεις ∆ιευθυντών και Τµηµαταρχών, όταν η 
θητεία τους έχει λήξει εδώ και ένα χρόνο, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη 
νοµιµότητα των πράξεων της ∆ιοίκησης και των οικονοµικών συµφερόντων του 
∆ηµοσίου. 

• Παράνοµη και καταχρηστική είναι η διάλυση µε πρωτοφανείς διαδικασίες 
επίλεκτων υπηρεσιών του Υπουργείου, όπως η ΠΑΘΕ και η µεταφορά των 
αρµοδιοτήτων τους στους ιδιώτες και όχι ο αγώνας των εργαζοµένων για την 
αναβάθµιση των Υπηρεσιών τους. 

• Επιτέλους, να αποπληρωθούν τα οφειλόµενα ποσά των εκτός έδρας 
µετακινήσεων των υπαλλήλων και να προγραµµατιστούν σωστά οι αντίστοιχες 
πιστώσεις για το 2009. 
� Η επίδειξη αυταρχισµού, καταστολής και ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΤΩΝ  
ΑΓΩΝΩΝ, δεν πρόκειται να κάµψει το φρόνιµα των εργαζοµένων, οι 
οποίοι είναι αποφασισµένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους µετά τις 
Ευρωεκλογές, µέχρι την τελική νίκη. 

Καλούµε τον κ. Υπουργό του ΥΠΕΧΩ∆Ε να επανεξετάσει την συµπεριφορά του και 
µέσα από διαδικασίες διαλόγου να επιλυθούν το συντοµότερο τα προβλήµατα των 
εργαζοµένων στο ΥΠΕΧΩ∆Ε. 

 
Για το Προεδρείο του 12ου Τακτικού  Συνεδρίου 

 

Το  ∆.Σ. της Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ 
 

 

 


