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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

ΘΕΜΑ: Παράνομες παρεμβάσεις εργοδοτικού οργάνου και συγκεκριμένα, του Γεν. 
Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στο δικαίωμα ελεύθερου και 
αυτόνομου συνδικαλισμού στο Ν.Π.Δ.Δ. 

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ στη συνεδρίασή της 15-11-2022, αποφάσισε 

ομόφωνα να καταγγείλει τις παράνομες παρεμβάσεις εργοδοτικού οργάνου και 

συγκεκριμένα του Γεν. Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. «Ελληνικό Κτηματολόγιο», στο 

συνδικαλιστικό κίνημα στο συγκεκριμένο Ν.Π.Δ.Δ. 

Προφανής στόχος αυτών των παρεμβάσεων είναι η υπονόμευση της αντιπροσωπευτικής 

συνδικαλιστικής οργάνωσης των εργαζομένων που είναι  το Σωματείο των Εργαζομένων στο 

Κτηματολόγιο (ΣΕΚΤ) η οποία στοχοποιήθηκε επειδή αποκάλυψε, όπως είχε συνδικαλιστικό 

δικαίωμα και καθήκον, ζητήματα προβληματικής λειτουργίας του φορέα και τα δημοσιοποίησε 

σε επίσημες συνεδριάσεις της Βουλής, στα κόμματα και γενικότερα στη κοινωνία μέσω 

δημοσιευμάτων, συνεντεύξεων κλπ στα ΜΜΕ.  

Κατόπιν αυτών επιχειρείται η υπονόμευση της ακηδεμόνευτης συνδικαλιστικής δράσης του 

αντιπροσωπευτικού συνδικαλιστικού σωματείου Σ.Ε.Κ.Τ.  και η παράνομη υποκατάσταση του 

από το σύνδεσμο που είχε μέχρι πρόσφατα την επωνυμία Πανελλήνιος Σύνδεσμος Υπαλλήλων 

Αμίσθων, Πρώην Αμίσθων – Νυν Εμμίσθων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων» 

- ΣΥ.Π.ΑΜ. και πολύ πρόσφατα μετονομάστηκε σε «Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εργαζομένων στο 

Κτηματολόγιο ΠΑΝ.Σ.Ε.ΚΤ.» ώστε να δημιουργείται σύγχυση με το Σ.Ε.Κ.Τ. και με μέσο την 

σύγχυση και την παραπλάνηση να προβληθεί ότι το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ. είναι δήθεν το 

αντιπροσωπευτικό επιχειρησιακό σωματείο του προσωπικού του φορέα, ενώ δεν είναι καν 

επιχειρησιακό σωματείο του συγκεκριμένου Φορέα.  Παρ΄ όλα αυτά, επιδιώκει σταθερά 

να επιβληθεί στο προσωπικό της επιχείρησης ως επιχειρησιακό σωματείο στο συγκεκριμένο 

φορέα μέσω παράνομων παρεμβάσεων εργοδοτικών οργάνων υπέρ αυτού και εις βάρος του 

Σ.Ε.Κ.Τ. 

Ο σύνδεσμος αυτός δραστηριοποιείται ως πρωτοβάθμιο κλαδικό σωματείο. 

Είναι μέλος του Εργατικού Κέντρου Αθηνών και της ΓΣΕΕ  

Πρόσφατα κατάφερε να αποσπάσει απόφαση εργοδοτικού οργάνου του Ν.Π.Δ.Δ. ,του Γενικού 

Δ/ντή του κου Σ. Κοτσώλη που αναγνωρίζει στο ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ. δικαιώματα επιχειρησιακής 

συνδικαλιστικής οργάνωσης στο Ν.Π.Δ.Δ. και αποφασίζει την ενίσχυση του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ. με 
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παροχές όπως η παραχώρηση χώρου στις εγκαταστάσεις του Ν.Π.Δ.Δ. για την λειτουργία των 

γραφείων στο ΠΑΝ.ΣΕΚΤ και e-mail του Κτηματολογίου.  

Η παροχή τέτοιων ηθικών και υλικών ενισχύσεων από το Γενικό Δ/ντή στο ΠΑΝ.ΣΕΚΤ συνιστά 

ανεπίτρεπτη νομικά και δεοντολογικά υπονόμευση του συνδικαλιστικού κινήματος μέσω 

εργοδοτικών συνδικαλιστών.   

Οι ενέργειες του Γενικού Διευθυντή είναι αντίθετες σε σειρά διατάξεων του Ν. 1264/82, του 

Ν.4512/2018, του Συντάγματος (ιδίως στα άρθρα 12 και 21) αλλά και άλλων διατάξεων του 

ελληνικού και του διεθνούς δικαίου. 

Μετά το  Ν.4512/2018, το Σ.Ε.ΚΤ. ζήτησε την εγγραφή του στην Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ, σεβόμενο 

το ρόλο του και τα συμφέροντά των εργαζομένων. 

Η Ομοσπονδία εξέτασε και διαπίστωσε ότι το αίτημα ήταν σύμφωνο με το καταστατικό της και 

στη συνέχεια προχώρησε στην εγγραφή του Σ.Ε.ΚΤ στην Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ μετά από 

απόφαση του 37ου Συνεδρίου της. Η Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ δηλώνει ότι, το Σωματείο 

Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (Σ.Ε.Κ.Τ.) ήταν και είναι η γνήσια επιχειρησιακή οργάνωση που 

αντιπροσωπεύει το προσωπικό του νέου φορέα που ιδρύθηκε με το  Ν.4512/2018 και 

αναπτύσσει τις αντίστοιχες συνδικαλιστικές δράσεις προς όφελος του προσωπικού του φορέα, 

αλλά και του ελληνικού λαού, όπως δικαιούται και οφείλει σύμφωνα με τη συνδικαλιστική 

νομοθεσία, καθώς και τη δεοντολογία και τις παραδόσεις του ελληνικού επιχειρησιακού και 

γενικότερου συνδικαλιστικού κινήματος.   

 

Εν όψει των παραπάνω, η Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. δηλώνει ότι θα αντισταθεί σε κάθε 

προσπάθεια επιβολής εργοδοτικού συνδικαλισμού: 

1) Καταγγέλλει τις ενέργειες του Γενικού Διευθυντή του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που ενισχύουν το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ. παραβιάζοντας σειρά 

διατάξεων του Ν. 1264/82 αλλά και της λοιπής νομοθεσίας και δημιουργούν 

μείζον ζήτημα ηθικής τάξης. 

2) Καταγγέλλει τη συμμετοχή των μελών της διοίκησης του ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ. σε 

προσπάθειες επιβολής καθεστώτος εργοδοτικού συνδικαλισμού και την 

εμπλοκή τους σε αθέμιτες και παράνομες πρακτικές ενέργειες του Γενικού 

Δ/ντή. 

3) Δηλώνει: ότι θα σταθεί αλληλέγγυα στο μοναδικό αντιπροσωπευτικό Σωματείο 

Εργαζομένων στο Κτηματολόγιο (Σ.Ε.ΚΤ.) και θα στηρίξει με κάθε νόμιμο και 

αγωνιστικό τρόπο τον αγώνα των εργαζομένων του και τον Δημόσιο ρόλο του 

Κτηματολογίου προς όφελος του Έλληνα πολίτη.  

4) Και επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της. 

 
ΤΟ Δ.Σ. 


