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 ΑΞΝΦΑΠΖ 39νπ ΠΛΔΓΟΗΝ 

ΑΘΖΛΑ 17-18 θαη 19 ΗΝΛΗΝ 2022 

  

 

Ππλαδέιθηζζεο – Ππλάδειθνη, 

 ην 39ν Ππλέδξην ηεο Ξ.Ν.Π.Δ..ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζε έλα δνθεξό πνιηηηθό 

ζθεληθό, όπνπ θπξηαξρνύλ νη λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθέο από ηελ θπβέξλεζε ηεο Λέαο 

Γεκνθξαηίαο, θαζώο επίζεο θαη έλα αζηαζέο, επηθίλδπλν γεσπνιηηηθό πεξηβάιινλ. 

Πηφρν έρνπλ ηελ ζπλέρεηα ησλ κλεκνληαθψλ πνιηηηθψλ, αο ζπκεζνχκε ηε ξήζε ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο 

«Δάλ δελ ππήξραλ ηα κλεκφληα, ζα έπξεπε λα ηα εθεχξνπκε». 

Ζ εμαζιίσζε θαη ε επηζηηηζηηθή θξίζε πνπ μεθίλεζε ζα είλαη ρεηξφηεξε απφ ηα κλεκνληαθά ρξφληα. 

Κε πεληαπιάζηα αχμεζε ηνπ ξεχκαηνο ρσξίο ηελ αληίζηνηρε θαηαλάισζε, αχμεζε βαζηθψλ εηδψλ 

δηαβίσζεο, επηζηηηζηηθή θξίζε, δηαιπκέλν ΔΛΡΔΣΛΩΠ ην Δ.Π.., ηδησηηθνπνηήζεηο, αχμεζε θαπζίκσλ πνπ 

ζπκπαξαζχξεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αχμεζε ησλ πξντφλησλ καδί κε ηελ ελεξγεηαθή θξίζε. Γελληνχληαη 

φκσο θαη ζνβαξφηαηα εξσηεκαηηθά απφ ην γεγνλφο φηη ηψξα βξήθε ε θπβέξλεζε ηε ρξνληθή ζηηγκή λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ. Ππγθεθξηκέλα: 

 Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ ηεο EUROSTAT ν πιεζσξηζκφο ζηα ηξφθηκα ζηελ Διιάδα είλαη 45% 

κεγαιχηεξνο απφ ηνλ κέζν φξν ηεο επξσδψλεο. 

 Ν ελεξγεηαθφο πιεζσξηζκφο είλαη 50% κεγαιχηεξνο απφ ην κέζν φξν ηεο επξσδψλεο. 

 

Έλα ζα είλαη ην απνηέιεζκα ηνλ εξρόκελν ρεηκώλα, ΑΘΟΗΒΑ ΘΑΠΗΚΑ - ΔΛΔΟΓΔΗΑ - 

ΔΞΗΠΗΡΗΠΡΗΘΖ ΘΟΗΠΖ, ζα ππάξρνπλ πιένλ θαη ζύκαηα ρσξίο ππεξβνιή. 

Ππλππνινγίδνληαο  ηηο  εμειίμεηο απφ ην πφιεκν θαη ηελ εηζβνιή ηεο Οσζίαο ζηελ Νπθξαλία, 

δεκηνπξγείηαη  έλα άθξσο δπζκελέο απνηέιεζκα ηφζν γηα ηελ Νηθνλνκία, φζν θαη γηα ηα εζληθά καο 

ζέκαηα ζην Αηγαίν αιιά θαη ηελ Αλαηνιηθή Κεζφγεην. Ραπηφρξνλα, ε θπβέξλεζε ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο 

ππαθνχεη ζηε Γπηηθή Ππκκαρία ψζηε λα «ζπλελλνεζνχκε» κε ηε Ρνπξθία ζε θπξηαξρηθά εδαθηθά 

δηθαηψκαηά καο. 

Δπηπξνζζέησο ν πφιεκνο πνπ είλαη ζε εμέιημε,  δελ γίλεηαη γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαψλ, αιιά γηα λα 

ππεξεηεζνχλ ηα ζπκθέξνληα ησλ πεηξειαηάδσλ, ησλ βηνκεράλσλ θαη ησλ εθνπιηζηψλ, ησλ 

ηξαπεδηηψλ, ησλ βηνκεράλσλ φπισλ. Ζ απαξάδεθηε εηζβνιή ηεο Οσζίαο θαη ν πφιεκνο ζην έδαθνο ηεο 

Νπθξαλίαο είλαη απνηέιεζκα ηνπ ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ ΖΞΑ/ΛΑΡΝ-ΔΔ θαη Οσζίαο γηα ηα 

ζπκθέξνληα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ θάζε ρψξαο, γηα ηελ αλαβάζκηζε ηνπο ζηνλ έιεγρν ησλ 

αγνξψλ, ησλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη δηαχισλ. 

Νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ θαλέλα ζπκθέξνλ λα επζπγξακκηζηνχλ πίζσ απφ ηελ κία ή ηελ άιιε 

ηκπεξηαιηζηηθή δχλακε. Γελ πξέπεη λα ζηνηρεζνχλ πίζσ απφ θακία δχλακε πνπ δνινθνλεί θαη 

μεδνπκίδεη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηξαγγαιίδνληαο ηα δηθαηψκαηα ηνπο. 

Ζ αζθπθηηθή θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγείηαη γηα ην ιαφ καο, ηα επηθίλδπλα κνλνπάηηα πνπ βαδίδνπκε κε 

ηηο πνιεκηθέο αλαθιέμεηο θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζηελ Νπθξαλία κε 

απνζηνιή πνιεκηθνχ πιηθνχ, αμηνπνίεζε ησλ ακεξηθαλφ-λαηντθψλ βάζεσλ θαη ε απνζηνιή 

εθζηξαηεπηηθνχ ζψκαηνο, απαηηεί αγσληζηηθή απάληεζε.  
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Νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο ηνπ πνιέκνπ επηδεηλψλνπλ αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ θαηάζηαζε πνπ θαζεκεξηλά 

βηψλνπκε νδεγψληαο ζε λέεο κεγάιεο αλαηηκήζεηο ζηελ ελέξγεηα, ζηα θαχζηκα, ζηα ηξφθηκα, ζε φια 

ηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο, ηε ίδηα ζηηγκή πνπ ην εηζφδεκα καο πιήηηεηαη απφ παληνχ. Ήδε 

ν πιεζσξηζκφο θηλείηαη ζε δηςήθηα λνχκεξα, κεηψλνληαο πεξαηηέξσ ηελ αγνξαζηηθή καο δχλακε.   

Ρελ ίδηα ψξα ε θπβέξλεζε ηεο ΛΓ δελ παίξλεη θαλέλα νπζηαζηηθφ κέηξν ζηήξημεο ηνπ ιατθνχ 

εηζνδήκαηνο, ελψ δίλεη δηο επξψ γηα εμνπιηζηηθέο δαπάλεο, ζην πιαίζην θαη ηεο εκπινθήο ηεο ρψξαο 

ζηνλ ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν. 

 Πε έλα ηέηνην, ηφζν ζην εζσηεξηθφ νηθνλνκηθφ-πνιηηηθφ ζθεληθφ, φζν θαη ζην επηθίλδπλν γεσπνιηηηθφ 

πεξηβάιινλ ε Θπβέξλεζε ηεο Λ.Γ. δηθαηνινγεί ηελ αθξίβεηα, ε νπνία ήξζε κε ηηο επηινγέο ηεο πξηλ ηνλ 

πφιεκν κε ηηο εμήο θηλήζεηο: 

1. Ξαίξλεη κέηξα επηδνκαηηθήο πνιηηηθήο, λνκηκνπνηψληαο ηελ αζπδνζία θαη επηβάιιεη αθφκε πην 

ζθιεξά κέηξα.  

2. Κε ηηο επηινγέο ηεο ζηα εζληθά ζέκαηα, έγηλε σο κε φθεηιε, κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. 

3. Κε αιιαγέο ζηνλ 1264/82, κε ην ειεθηξνληθφ θαθέισκα, ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο θαη ηελ 

λνκηκνπνίεζε ηεο εξγνδνηηθήο ηξνκνθξαηίαο, δηαηαξάζζεη φρη κφλν ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ηηο 

Ππλδηθαιηζηηθέο ειεπζεξίεο, αιιά θάλεη θάηη ρεηξφηεξν. 

Πε κηα Θνηλσληθά θαη Δζληθά Γύζθνιε Ξεξίνδν Γηαηαξάζζεη ηελ Θνηλσληθή Ππλνρή. 

Απαξαίηεηε γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ Δζληθώλ Θηλδύλσλ. 

Κνηξαίνη εγέηεο ζε Γύζθνιεο Δπνρέο. 

Πε Νηθνλνκηθφ επίπεδν νη πνιηηηθέο ηεο θπβέξλεζεο βαζίδνληαη απφ ηε κία πιεπξά ζηνπο Λφκνπο 

4622/2019 «Δπηηειηθφ Θξάηνο», 4635/2019 «Δπελδχσ Διιάδα» θαη απφ ηελ άιιε πιεπξά ζηηο αιιαγέο 

ηνπ Λ.1264/1982 πνπ ζηνρεχνπλ λα βάινπλ ην Ππλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζην «γχςν», κε ην ειεθηξνληθφ 

θαθέισκα. 

Πηφρνο ε ηδησηηθνπνίεζε, κε απνηέιεζκα ην ππεξθέξδνο, ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ηφζν ζε 

νηθνλνκηθφ επίπεδν, φζν θαη ζηελ πνηφηεηα δσήο ηνπ. 

Ζ θπβέξλεζε ζέιεη ηα πάληα λα ηα ρεηξίδνληαη νη Αλψλπκεο Δηαηξείεο θαη ηα δηνηθεηηθά ηνπο 

ζπκβνχιηα κε ηνπο παρπινχο κηζζνχο, ψζηε λα ράλεηαη ν έιεγρνο θαη ε επζχλε θαη ην θφζηνο λα ην 

πιεξψλεη ν θνξνινγνχκελνο, πξφζθαην παξάδεηγκα νη ππέξνγθεο ακνηβέο ζηα ζηειέρε  ηεο ΓΔΖ. 

Νη δύν ππιώλεο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη εξγαζηαθέο ζρέζεηο ζπλδένληαη  κεηαμύ ηνπο, γηα 

ηελ απόιπηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηνπο, κε πξνθαηαζθεπαζκέλα θαη πξνζαξκνζκέλα 

Νξγαλνγξάκκαηα, ζηα δεδνκέλα πνπ ζα έρνπλ δεκηνπξγεζεί. 

Ζ ζπλέρηζε απφ ηελ θπβέξλεζε ηεο Λ.Γ. κηαο αλάιγεηεο πνιηηηθήο νδήγεζε ζηελ απνξξχζκηζε 

ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζηελ ειαζηηθνπνίεζε ηνπ εξγαζηαθνχ θαζεζηψηνο, ζε δηαξθή κείσζε ησλ 

ζπληάμεσλ, ζε αληεξγαηηθέο αζθαιηζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ζε πεξηθνπέο ζηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, 

θαη ζπλνιηθά, ζηελ νινθιεξσηηθή απνδφκεζε ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο θαη ζηελ ηξαγηθή αχμεζε ηεο 

θηψρεηαο. 

Ζ ηδενινγηθή εκκνλή αληηκεηώπηζεο ηεο θξίζεο, κέζα από ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο θαη ηε 

ζπξξίθλσζε ηνπ θξάηνπο, έρεη επζεία αληαλάθιαζε ζην θνηλσληθό θξάηνο, ζηα δεκόζηα 

θνηλσληθά αγαζά ηεο Ξαηδείαο, ηεο γείαο, ηεο Δξγαζίαο, ηεο Αζθάιηζεο, ηα νπνία 

ππνβαζκίδνληαη θαη εκπνξεπκαηνπνηνύληαη, κε όινπο εκάο ηνπο εξγαδνκέλνπο ζε απηό λα 

παξακέλνπκε ζηαζεξά ζην ζηόραζηξν ηεο επίζεζεο.  
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Πηφρνο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ε δεκηνπξγία ελφο  «Δπηηειηθνύ Θξάηνπο»  πνπ νπζηαζηηθά ζα 

επνπηεχεη ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ ζα αζθνχλ ηδησηηθέο εηαηξείεο, ζηηο νπνίεο έρνπλ εθρσξεζεί νη 

λεπξαιγηθέο αλαπηπμηαθέο θαη θνηλσληθέο δνκέο ηνπ δεκνζίνπ.   

Ν αλεμάξηεηνο από θπβέξλεζε θαη εξγνδόηεο ζπλδηθαιηζκόο θαη ε ζπιινγηθή ηνπ 

έθθξαζε απνηεινύλ ηα κεγάια καο όπια θαη ηελ ειπίδα καο γηα ην αύξην. Κέζα απφ ην 39° 

Ππλέδξην επηδηψθνπκε ζπλζέζεηο θαη ξεαιηζηηθέο ιχζεηο, αιιά κέλνπκε πάληα πηζηνί ζηηο αγσληζηηθέο 

παξαδφζεηο ηεο Νκνζπνλδίαο καο. Καδί ελσκέλνη κπνξνχκε λα απνηξέςνπκε ηνλ εξγαζηαθφ Κεζαίσλα 

θαη κπνξνχκε λα ππεξαζπηζηνχκε ηα θεθηεκέλα δεθαεηηψλ. Πήκεξα είλαη αλαγθαίν θάζε άιιν παξά πνηέ, 

θαη αθνχ θάλνπκε ηελ απηνθξηηηθή καο, λα ζπλεξγαζηνχκε θαη λα παιέςνπκε καδί ελσκέλνη ζαλ γξνζηά 

γηα λα απνηξέςνπκε ηα ρεηξφηεξα θαη λα αλαηξέςνπκε ηα πξνεγνχκελα. 

ΝΙΝΗ ΝΗ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΝΗ ΓΗΔΘΓΗΘΝΚΔ ΘΑΗ ΑΞΑΗΡΝΚΔ 

 Ξξνζιήςεηο ηψξα κφληκσλ ππαιιήισλ, κε πιήξε εξγαζηαθά θαη κηζζνινγηθά δηθαηψκαηα. 

Κφληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα φινπο. Κεηαηξνπή ησλ ζπκβάζεσλ νξηζκέλνπ ρξφλνπ ζε 

ανξίζηνπ.  

 Απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, αλαπιήξσζε φισλ ησλ απσιεηψλ ζην εηζφδεκα, επαλαθνξά 13νπ 14νπ 

κηζζνχ.  

 Δπέθηαζε ηνπ επηδφκαηνο αλζπγηεηλήο εξγαζίαο ζε φζνπο ην δηθαηνχληαη. 

 Θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο αιιειεγγχεο. 

 Μεπάγσκα ηεο δηεηίαο 2016 - 2017 

 Θαλέλαο ζπκςεθηζκφο ηεο πξνζσπηθήο δηαθνξάο κε ηα Κ.Θ. θαη θακηά θαηάξγεζε ηεο 

πξνζσπηθήο δηαθνξάο ζε φζνπο κεηαηάζζνληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν. 

 Σνξήγεζε κηζζνινγηθψλ θιηκαθίσλ θάζε 2 ρξφληα θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ΓΔ θαη Δ 

θαηεγνξηψλ θαη φρη θάζε 3 ρξφληα φπσο λνκνζεηήζεθε κε ηνλ λ.4354/2015. 

 Ξιήξεο κηζζνινγηθή αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο εθηφο δεκνζίνπ. 

 Κνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Απηφκαηε κηζζνινγηθή 

αλαγλψξηζε ηεο πξνυπεξεζίαο ζηνπο ζπκβαζηνχρνπο ζπλαδέιθνπο. 

 Θακηά ζχλδεζε κηζζνχ κε ηε ιεγφκελε απνδνηηθφηεηα θαη ηελ «αμηνιφγεζε». 

 Θαηάξγεζε ησλ λφκσλ 4354/2015 (κηζζνιφγην) θαη 4369/2016 (βαζκνιφγην). 

 Ιέκε φρη ζηηο αλαζέζεηο ζε ηδησηηθέο εηαηξείεο-ππεξγνιάβνπο, ηδηψηεο «ζπλεξγάηεο» θαη ζηελ 

παξάδνζε έξγνπ - ηκεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ζ’ απηνχο, απνδπλακψλνληαο θαη απαμηψλνληαο 

απφ ηε κηα ην έκπεηξν θαη εμεηδηθεπκέλν ηαθηηθφ πξνζσπηθφ, θαηαπαηψληαο δε απφ ηελ άιιε ην 

δηθαίσκα ζηε κφληκε θαη ζηαζεξή εξγαζία κε ζπγθξνηεκέλα εξγαζηαθά, κηζζνινγηθά θαη 

αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα. 

 Αθνξνιφγεην ζηηο 12.000 επξψ. 

 Θαηάξγεζε ηνπ ΦΞΑ ζηα είδε πιαηηάο ιατθήο θαηαλάισζεο. 

 Θαηάξγεζε ηνπ ΔΛΦΗΑ θαη γελλαία κείσζε ησλ δεκνηηθψλ ηειψλ γηα ηα εξγαηηθά θαη ιατθά 

λνηθνθπξηά. 

 Κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ ξεχκαηνο θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ θαηά 50% θαη θαηάξγεζε ησλ θφξσλ 

ζηα θαχζηκα θαη ζπλνιηθά ζηελ ελέξγεηα. 
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 Γηαγξαθή ρξεψλ, φρη ζηηο θαηαζρέζεηο θαη ζηνπο πιεηζηεξηαζκνχο γηα ηα εξγαηηθά θαη ιατθά 

λνηθνθπξηά. 

 Απαηηνχκε φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο. Γελλαία αχμεζε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην δεκφζην ζχζηεκα γείαο. Δπίηαμε ηνπ 

ηδησηηθνχ ηνκέα ηεο γείαο ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Καδηθέο πξνζιήςεηο κφληκνπ 

πξνζσπηθνχ. Κνληκνπνίεζε φισλ ησλ ζπκβαζηνχρσλ, ρσξίο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. Κέηξα 

πξνζηαζίαο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζηα ζρνιεία θαη ηελ 

δηελέξγεηα δσξεάλ rapid test ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο. 

 Ππληνλίδνπκε ηε δξάζε καο γηα λα αλαηξαπεί, λα κείλεη ζηα ραξηηά, ν αληεξγαηηθφο λφκνο 

4808/2021 θαη φινη νη λφκνη πνπ ρηππνχλ ηα εξγαζηαθά θαη ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα, θαζψο 

θαη ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε. 

 Θακηά εκπινθή-θακία ζπκκεηνρή ζηνλ βξψκηθν ηκπεξηαιηζηηθφ πφιεκν ζηελ Νπθξαλία. ΔΜΩ νη 

ακεξηθαλφ-λαηντθέο βάζεηο ηνπ ζαλάηνπ. Γελ ζα γίλνπκε ζχηεο-θνληάδεο άιισλ ιαψλ. Γελ ζα 

γίλεη ν ειιεληθφο ιαφο ζχκα-ζηφρνο αληηπνίλσλ απφ ηνπο αληηπάινπο ησλ δηθψλ καο 

«ζπκκάρσλ», κεο ζην θνπβάξη ησλ νμπκέλσλ ηκπεξηαιηζηηθψλ αληαγσληζκψλ ΖΞΑ-ΛΑΡΝ-ΔΔ-

Οσζίαο.     

 Σξεκαηνδφηεζε, ελίζρπζε θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο γείαο θαη 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο.  

 Αλαβάζκηζε ηνπ δεκφζηνπ ζπζηήκαηνο εθπαίδεπζεο. Γσξεάλ παηδεία γηα φιν ην ιαφ. 

 Θαηάξγεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηα εξγαζηαθά δηθαηψκαηα θαη 

νδεγνχλ ζηελ απνξξχζκηζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ πιαηζίνπ ησλ εξγαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη 

θαηαθηήζεσλ. 

 Απφζπξζε ησλ κέηξσλ θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ.  

 Γίθαην θνξνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ αλάινγα κε ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα.  

 Κέηξα αληηκεηψπηζεο ηεο αθξίβεηαο, ησλ θαξηέι, ηεο αηζρξνθέξδεηαο θαη ηεο δξακαηηθήο 

ππνβάζκηζεο ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ ζπληαμηνχρσλ κε ηελ άκεζε 

κείσζε ησλ ηηκψλ, κέζσ ηεο θαηάξγεζεο ηνπ Φ.Ξ.Α, ζηα είδε επξείαο ιατθήο θαηαλάισζεο, ζηα 

θάξκαθα, ζηα ηηκνιφγηα ησλ ΓΔΘΝ, ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο θιπ.  

 Ξαξαγσγηθή θαη απνηειεζκαηηθή Γεκφζηα Γηνίθεζε θαη φρη απαμίσζε θαη δηάιπζή ηεο. Θακία 

αλνρή ζε επηβεβαησκέλεο πεξηπηψζεηο δηαθζνξάο θαη θαηάρξεζεο εμνπζίαο. Ξεξηθνπέο ζηηο 

ακνηβέο ησλ κεηαθιεηψλ ππαιιήισλ θαη ζπκβνχισλ ησλ εθάζηνηε θπβεξλψλησλ. 

 Αλαηξνπή ησλ πνιηηηθψλ ηδησηηθνπνίεζεο θαη εκπνξεπκαηνπνίεζεο πνπ έξρνληαη λα παξαδψζνπλ 

ζηα κεγάια ηδησηηθά ζπκθέξνληα ην λεξφ, ηελ ελέξγεηα, ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο θιπ. 

Αμηνπνίεζε ηεο αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηνπ δεκνζίνπ, ησλ νιπκπηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη φισλ 

ησλ αλαπηπμηαθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ Θξάηνπο. 

 Ρνλ επαλαθαζνξηζκφ ηνπ ξφινπ ηνπ Γεκφζηνπ Ρνκέα, ηελ αλαδηάξζξσζε θαη αλαδηνξγάλσζή ηνπ 

κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ πγείαο, πξφλνηαο θαη αζθάιηζεο. 

 Ρελ ππεξάζπηζε ηνπ δεκφζηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ηε ζέζπηζε ελφο δίθαηνπ θαη βηψζηκνπ 

αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα εμαζθαιίδεη θαη ηηο κειινληηθέο γεληέο θαη ηελ εληαία-

δίθαηε αληαπνδνηηθή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ αζθαιηζκέλσλ.  

 Ρελ απνθαηάζηαζε ησλ κηζζνινγηθψλ, ζπληαμηνδνηηθψλ, εξγαζηαθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηθαησκάησλ.  
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 Ρελ ελίζρπζε θαη πξνζηαζία ησλ αλέξγσλ κέζσ ηεο αχμεζεο ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο θαη ηνπ 

ρξφλνπ ρνξήγεζήο ηνπ. Αλαπηπμηαθά – επελδπηηθά κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ θαη ζηαζεξψλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο κε πιήξε απαζρφιεζε, ακνηβή θαη αζθάιηζε. 

 Ρελ αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ησλ δαλεηνιεπηψλ θαη ησλ ππεξρξεσκέλσλ 

λνηθνθπξηψλ. Θαλέλα ζπίηη ζηα ρέξηα Ρξαπεδίηε.  

 Ξξνζηαζία θαη αλαβάζκηζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηφηεηαο δσήο. 

 Αχμεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ κε ελίζρπζε θαη επηηάρπλζε ησλ έξγσλ 

ππνδνκψλ, θνηλσληθψλ θαη θνηλσθειψλ έξγσλ. 

 

ΡΝ 39ν ΠΛΔΓΟΗΝ ΓΗΔΘΓΗΘΔΗ: 

   Κε γλώκνλα ηηο απνθάζεηο πξνεγνύκελσλ ζπιινγηθώλ δηαδηθαζηώλ ηεο 

Ξ.Ν.Π.Δ..ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. (Απνθάζεηο ζπλειεύζεσλ πξνέδξσλ 2019-2020-2021 θαη ηελ 

απόθαζε ηνπ 38νπ Ππλεδξίνπ) ην 39ν Ππλέδξην δηακνξθώλεη θαη επηθαηξνπνηεί:  

I. ΓΖΚΝΠΗΑ ΓΗΝΗΘΖΠΖ 

 Αμηνιόγεζε - απνηίκεζε ηνπ έξγνπ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

Δίκαζηε ππέξ ηεο αμηνιόγεζεο, κε ζηόρν ηε βειηίσζε ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηώλ θαη 

ησλ ππαιιήισλ, πξνο όθεινο ηνπ πνιίηε. Ζ αμηνιφγεζε απηή δελ πξέπεη λα ζπλδέεηαη κε 

ηηκσξεηηθέο πξαθηηθέο θαη απνιχζεηο, αιιά κε ηε δηα βίνπ κάζεζε θαη εμέιημε ηνπ 

αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, ην νπνίν σο ν αλζξψπηλνο ζχλδεζκνο ηνπ 

θξάηνπο κε ηνλ πνιίηε, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί φια ηα ζχγρξνλα κέζα θαη ηελ ηερλνγλσζία γηα ηε 

δεκηνπξγία κηαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο - παξφρνπ πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζηψλ πξνο ηνλ πνιίηε θαη 

ηηο επηρεηξήζεηο.  

 Ρν 39ν Ππλέδξην είλαη αληίζεην ζην κηζζνινγηθό bonus ην νπνίν ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο 

επίηεπμεο ζηφρσλ θαη ηεο αμηνιφγεζεο. Ρε ζηηγκή φπνπ ν Γεκφζηνο Ρνκέαο, ζε φπνηα έθθξαζή 

ηνπ, είλαη ππνζηειερνκέλνο αιιά θαη ζε ηξαγηθή θαηάζηαζε ζην ηνκέα ηεο πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο, θαηαιαβαίλνπκε ηη είδνπο «κηζζνινγηθφ bonus» ζα είλαη θαη ηη απνηειέζκαηα ζα έρεη: 

Θνκκαηηζκφ- Αλαμηνθξαηία, κε ηειηθή επηβξάβεπζε ησλ «δηθψλ ηνπο παηδηψλ» ησλ «θνιιεηψλ» 

θαη ζίγνπξα κε αξλεηηθνχο δείθηεο ζηε Ξαξαγσγηθφηεηα. 

 Λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ζέζεσλ επζύλεο ψζηε λα κε ιεηηνπξγνχλ ηα 

πνπξγεία κε αλαπιεξψζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο.  

 Νη δηαβνπιεύζεηο λα κελ είλαη πξνζρεκαηηθέο. Εεηάκε ζε φια ηα λνκνζρέδηα λα 

πξνβιέπεηαη αξθεηφο ρξφλνο γηα ηνλ δεκφζην δηάινγν, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ κε 

απνηειεζκαηηθφ θαη δίθαην ηξφπν νη θνηλνβνπιεπηηθέο  δηαδηθαζίεο. ΔΗΛΑΗ ΕΖΡΖΚΑ 

ΓΖΚΝΟΑΡΊΑΠ. 

 Ν λ.4759/2020 «Δθζπγρξνληζκόο ηεο Σσξνηαμηθήο θαη Ξνιενδνκηθήο Λνκνζεζίαο θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (Α΄245) κε ελζσκάησζε ηξνπνινγηψλ ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο (κηθξά 

λνκνζρέδηα) ηξνπνπνηεί πέξαλ ησλ ππνινίπσλ ηνλ Νξγαληζκφ ηνπ ΞΔΛ. Δίκαζηε ππέξ ηεο 

απινπνίεζεο θαη ζπληόκεπζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ είλαη θνηλόο ζηόρνο αιιά όρη 

εηο βάξνο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πνηόηεηαο εξγαζίαο ησλ Αδεηνδνηηθώλ θαη 

Διεγθηηθώλ πεξεζηώλ. 
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 Ν λ.4685/2020 «Δθζπγρξνληζκόο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο, …..θαη ινηπέο 

δηαηάμεηο.» (Α΄92) ήξζε κε πνιχ γξήγνξεο δηαδηθαζίεο λα θιείζεη φια ηα κέησπα ζηνλ ηνκέα 

ηνπ πεξηβάιινληνο λα αιιάμεη ξηδηθά πνιιέο πθηζηάκελεο ξπζκίζεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο  

λνκνζεζίαο. 

 Ν λ.4964/30-7-2022 «Γηαηάμεηο γηα ηελ απινπνίεζε ηεο πεξηβαιινληηθήο αδεηνδόηεζεο,… θαη 

ινηπέο δηαηάμεηο» ζπλέρηζε ηηο αξλεηηθέο γηα ην πεξηβάιινλ παξεκβάζεηο. Όπσο:  

Αιινίσζε ησλ πεξηνρψλ απφιπηεο πξνζηαζίαο , παξά ηε «πξνζσξηλή» απφζπξζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ 

αθνξνχζαλ ηελ ππνβάζκηζε φισλ ησλ πεξηνρψλ Natura 2000,  δείρλνπλ ηε πξφζεζε θαη ηε βνχιεζή ηνπο γηα 

ηε κειινληηθή ηχρε ησλ πεξηνρψλ απηψλ.  

Ππλερίδεηαη ηελ ππνβάζκηζε ηνπ ζεζκνχ ησλ κειεηψλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ (ΚΞΔ) 

πξνβιέπνληαο νη αμηνινγεηέο λα ακείβνληαη απεπζείαο απφ ηνπο θνξείο ησλ έξγσλ. Απηφ αθπξψλεη ηελ 

αλεμαξηεζία πνπ πξέπεη λα έρεη ην Γεκφζην θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Ρν πεξηβάιινλ είλαη δεκόζην αγαζό θαη ε αληηθεηκεληθή επνπηεία ζα έπξεπε λα επηηειείηαη 

απφ ηνλ δεκφζην ηνκέα, δελ κπνξεί λα κεηαβηβάδεηαη ζε ηδηψηεο. Ρν άξζξν 24 ηνπ Ππληάγκαηφο 

καο, πξνβιέπεη φηη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο θαη 

δηθαίσκα ηνπ θαζελφο.  

Πηόρνο καο είλαη ην πεξηβάιινλ κε ηηο θαηάιιειεο θαη νξζέο πνιηηηθέο απνθάζεηο θαη 

πξσηνβνπιίεο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαδεηρζεί ζε ζεκαληηθό βξαρίνλα νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο κε ηε δεκηνπξγία λέσλ επηρεηξεκαηηθψλ εγρεηξεκάησλ θαη λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

Ζ πξνζηαζία ηεο θύζεο πξέπεη λα βξεζεί ζην επίθεληξν ηεο πνιηηηθήο. 

 

II. ΔΟΓΑΠΗΑΘΔΠ ΠΣΔΠΔΗΠ ΘΑΗ ΚΗΠΘΝΙΝΓΗΝ 

 Δίκαζηε αληίζεηνη ζηε ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ κε εηδηθόηεηεο, νη νπνίεο νπδεκία ζρέζε 

έρνπλ κε ην αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη. Γεγνλφο ην νπνίν 

παξαηεξείηαη ζε πνπξγεία θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ. 

 Δθηόο Έδξαο Κεηαθηλήζεηο. Αχμεζε ησλ εκεξψλ θαη ηεο εκεξήζηαο απνδεκίσζεο, θαζψο θαη 

επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ εηδηθνηήησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηα εθηφο έδξαο. Ζ επηηφπνπ παξνπζία 

ηνπ ηερληθνχ  πξνζσπηθνχ γηα ηελ ζσζηή επίβιεςε ησλ εξγαζηψλ θαηαζθεπήο, κειέηεο, 

δηαδηθαζηψλ επηηάμεσλ θ.ιπ., απαηηεί πεξηζζφηεξεο εκέξεο ηνλ κήλα, πφζν δε κάιινλ, φηαλ ην 

ίδην ηερληθφ πξνζσπηθφ επηβιέπεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έξγα. Ζ ηζρύνπζα θαηάζηαζε, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ λ.4782/2021 γηα επίβιεςε από Ηδησηηθνύο Φνξείο Δπίβιεςεο (ΗΦΔ), 

γελλνύλ ζνβαξά εξσηήκαηα γηα ηελ δηαθάλεηα θαη ηελ πνηόηεηα ησλ έξγσλ, φπνπ ζην 

ηέινο ζα γίλνληαη επηβιέςεηο απνπζία ηνπ Γεκνζίνπ θαη κφλν απφ ηνλ Αλάδνρν θαη θάπνηα 

ηδησηηθή εηαηξεία, φπνπ πάληα ζα παξακέλεη άγλσζηε θαη κε πνιιά εξσηεκαηηθά ε κεηαμχ ηνπο 

ζρέζε.  

Αλαπξνζαξκνγή ησλ εθηόο έδξαο ζηηο ζεκεξηλέο απαηηήζεηο γηα ζσζηή επίβιεςε, ηφζν ζε 

επίπεδν εκεξψλ κεηαθίλεζεο, φζν θαη ζε επίπεδν ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο σο εμήο: 

α) Αχμεζε ησλ εκεξψλ κεηαθίλεζεο εθηφο έδξαο αλά έηνο γηα φιεο ηηο εηδηθφηεηεο (ΞΔ, ΡΔ, ΓΔ,   

ΔΟΓΝΓΖΓΩΛ, ΝΓΖΓΩΛ  θ.ιπ.). 

β) Ζ ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε 0,15€/km δελ αληαπνθξίλεηαη ζην ζεκεξηλφ θφζηνο θίλεζεο ηνπ 

Η.Σ απηνθηλήηνπ. Κεηά απφ κειέηε απφ ηε ΞΝΠΔΞΔΣΩΓΔ, ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλζέηνπλ ηε 

ρηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε, πξέπεη λα γίλεη αλαπξνζαξκνγή άκεζα ζηα 0,40€/km. 
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γ) Ζ εκεξήζηα απνδεκίσζε ησλ 10€ απνηειεί εκπαηγκφ γηα ηηο αλάγθεο ελφο εξγαδνκέλνπ πνπ 

ζα    δηαλχζεη έσο 160 km θαη άιια ηφζα ζηελ επηζηξνθή. Αλαπξνζαξκνγή ζηα 40€.   

δ) Ζ δηαλπθηέξεπζε δηθαηνινγείηαη γηα απφζηαζε άλσ ησλ 160 km, δειαδή ν εξγαδφκελνο 

δχλαηαη λα  δηαλχζεη έσο 160+160= 320 km, λα εξγαζηεί θαη λα επηζηξέςεη ζηελ έδξα ηνπ. 

Αλαπξνζαξκνγή νξίσλ γηα δπλαηφηεηα δηαλπθηέξεπζεο ζηα 120 km. 

ε) Αληίζηνηρα θαη γηα ηα λαπηηθά κίιηα, γηαηί παξνπζηάδεηαη ην ηξαγειαθηθφ θαηλφκελν, νη 

εξγαδφκελνη λα πεγαίλνπλ απφ Ξάηξα ζηε Εάθπλζν θαη ζε άιια λεζηά γηα εξγαζία θαη λα πξέπεη 

λα επηζηξέςνπλ απζεκεξφλ ζηελ Ξάηξα.  

 Θαηαβνιή αλζπγηεηλνύ επηδόκαηνο ζηνπο ζπλαδέιθνπο ησλ πξψελ Ξεξηθεξεηαθψλ 

Δξγαζηεξίσλ θαη ησλ Ρκεκάησλ απηψλ, είηε απηά αλήθνπλ ζήκεξα ζηελ Απνθεληξσκέλε 

Γηνίθεζε ή ζηελ Αηξεηή Ξεξηθέξεηα.  

 Έληαμε ηνπ ΡΔΔ ζηνλ Θξαηηθό Ξξνϋπνινγηζκό: Ρν ΡΔΔ αλ θαη  δεκφζηνο θνξέαο δελ είλαη 

εληαγκέλν ζηνλ Θξαηηθφ Ξξνυπνινγηζκφ. Ρν ζπλέδξην ηεο ΞΝΠΔΞΔΣΥΓΔ δεηά από ηελ 

Θπβέξλεζε λα ηθαλνπνηήζεη ην αίηεκα ησλ εξγαδόκελσλ ηνπ ΡΔΔ γηα ηελ έληαμε ηνπ 

ζηνλ Θξαηηθό Ξξνϋπνινγηζκό θαη ζηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Θπβέξλεζεο. 

 Έληαμε ηνπ ΡΔΔ ζηελ θηλεηηθόηεηα. Νη ππάιιεινη ηνπ ΡΔΔ εμαηξνχληαη, απφ ηελ θηλεηηθφηεηα 

ηνπ λ.4440/2016. Κε δεδνκέλε θαη ηε ζεηηθή άπνςε ηνπ θνξέα ζην ζέκα, νθείιεη ε Ξνιηηεία 

(άξζξν 4 ηνπ Ππληάγκαηνο, παξ. 1 θαη 2) λα αλαγλσξίζεη ηελ ηζόηεηα επθαηξηώλ αλάκεζα 

ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΡΔΔ κε ηνπο ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην δεκφζην. 

 Ζ πξνζθπγή ηνπ ΡΔΔ αθφκε θαη θαηά  ηειεζίδηθσλ απνθάζεσλ πνπ δηαηάζνπλ ηε πξφζιεςε 

ζπκβαζηνχρσλ πνπ εξγάδνληαη κε ηηο ςεπδεπίγξαθεο νκάδεο εξγαζίαο, απνηειεί ζνβαξφ πιήγκα 

ζηηο κφληκεο θαη ζηαζεξέο ζρέζεηο εξγαζίαο. 

Εεηάκε λα πάςεη ε ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηώλ ηνπ ΡΔΔ θαη ε θάιπςε ησλ απμεκέλσλ 

αλαγθψλ ηνπ κε επηζθαιείο εξγαδφκελνπο ρσξίο δηθαηψκαηα. 

 Όρη ζηελ απνδνρή ηεο ηειεξγαζίαο σο κέζνδν παξνρήο ππεξεζηώλ. 

 Λα ππάξρεη απνδεκίσζε ζηνπο ππαιιήινπο πνπ απαζρνινύληαη ζε γεγνλόηα θπζηθώλ 

θαηαζηξνθώλ κε δηαθνξεηηθό θαη άκεζν ηξόπν από απηόλ ηνλ Δθηόο Έδξαο. 

 

III. ΝΟΓΑΛΥΠΖ ΘΑΗ ΓΝΚΔΠ ΦΝΟΔΥΛ 

 πνζηεξίδνπκε ηελ αλάγθε ζπλερνχο αλαβάζκηζεο ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ πνπ δηαζέηεη ε 

πνιηηεία ζε φηη αθνξά ηελ απνθαηάζηαζε ησλ επηπηψζεσλ απφ θπζηθέο θαηαζηξνθέο. 

Πεκαληηθέο πξνυπνζέζεηο γηα κηα Ηζρπξή πεξεζία είλαη ε πνιηηηθή βνχιεζε θαη ην ζρέδην, ε 

επάξθεηα ησλ πφξσλ, ην θαηαξηηζκέλν αλζξψπηλν δπλακηθφ. Ρν αλζξώπηλν δπλακηθό είλαη 

κέξνο ηεο επέλδπζεο θαη δελ κπνξεί λα αληηκεησπίδεηαη σο κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Ζ 

δηεθδίθεζε ζηαζεξνχ θαη αζθαινχο θαζεζηψηνο εξγαζίαο ζπλδπάδεηαη κε ηελ αλαγθαία επηδίσμε 

γηα αλαβαζκηζκέλε ζηαζεξή θαη ηζρπξή Γηεχζπλζε Απνθαηάζηαζεο Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ 

Θαηαζηξνθψλ.  

 Ζ απφθαζε αλαλέσζεο ησλ ζπκβάζεσλ, απνηειεί κηα ζαθή αλαγλψξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο 

παξακνλήο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζπλέρηζεο ηνπ έξγνπ ηνπο. Ωζηφζν, ε δηάξθεηα ηεο 

πξνβιεπφκελεο αλαλέσζεο είλαη ηδηαίηεξα ζχληνκε θαη απνηειεί ιχζε πξνζσξηλνχ ραξαθηήξα, 

δελ επαξθεί γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ ελ εμειίμεη έξγνπ απνθαηάζηαζεο ησλ πιεγεηζψλ πεξηνρψλ. 
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Εεηάκε ζηαζεξό θαη αζθαιέο θαζεζηώο εξγαζίαο γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο νη νπνίνη 

εξγάδνληαη κε Πρέζε Δξγαζίαο Νξηζκέλνπ Σξόλνπ (Π.Ν.Σ.). 

 Λα πξνρσξήζεη ην Διιεληθό Θηεκαηνιόγην ζηε πιήξσζε ησλ 250 θελώλ Νξγαληθώλ 

ζέζεσλ. Πηφρνο λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο ππνζηειέρσζεο ηνπ Διιεληθνχ Θηεκαηνινγίνπ, ψζηε 

λα κε δίλεηαη, απφ ηελ πίζσ πφξηα θαη κε άιινπο ηξφπνπο, έξγν ηνπ θνξέα ζε εμσηεξηθνχο 

«ζπλεξγάηεο».  Απνηέιεζκα ζα είλαη ε Ξνζνηηθή θαη Ξνηνηηθή αλαβάζκηζε ζην παξαγφκελν έξγν 

ηνπ Διιεληθνχ Θηεκαηνινγίνπ. Ξαξάιιεια λα γίλνπλ άκεζα νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηε 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε πιηθνηερληθή ππνδνκή. Πηφρνο ε θαιχηεξε θαη απνηειεζκαηηθή 

εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε, ψζηε λα κελ εκθαλίδνληαη πξνβιήκαηα φπσο απηά ζην Θηεκαηνινγηθφ 

Γξαθείν ηνπ Ζξαθιείνπ Θξάηεο ην νπνίν ιεηηνπξγεί κε πξνζσπηθφ ηεζζάξσλ ππαιιήισλ θαη 

νπζηαζηηθά ρσξίο πιηθνηερληθή ππνδνκή. 

 Ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή έξγσλ θαη πξνζσπηθνύ ζηε θαηαζθεπή ησλ έξγσλ κε 

γεσγξαθηθό πξνζδηνξηζκό. Λα ππάξμεη αιιαγή πξαθηηθήο από ηελ πνιηηηθή εγεζία, 

ζην ζύλνιό ηεο, ε νπνία νδεγεί ηελ επίβιεςε ησλ έξγσλ θαζώο θαη ηε δηαρείξηζε 

ηνπο, ζηηο ΔΓΔ πνπ έρνπλ έδξα ηελ Αζήλα. Ζ πξαθηηθή απηή εζηηάδεηαη θπξίσο ζηηο ΔΓΔ νη 

νπνίεο θαηαξγήζεθαλ δειαδή  Θεζζαιίαο, Φζηψηηδαο, Ζπείξνπ, Θξήηεο θαη Γσδεθαλήζσλ. 

Ξαξάιιεια κε ΠΓΗΡ θαη άιιεο κνξθέο ηδησηηθνπνηήζεσλ, παξαδείγκαηνο ράξε αλαζέζεηο, 

παξνπζηάδεηαη ην θαηλφκελν θαη ζε άιιεο ΔΓΔ λα κελ ππάξρεη λέν αληηθείκελν, ελψ παξάιιεια 

λα έρεη πεξηνξηζηεί απηφ πνπ βξίζθεηαη ζε εμέιημε, ζε ζρέζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα. 

Απνηέιεζκα είλαη φηη έρεη πεξηνξηζηεί ην αληηθείκελν. Ρα έξγα πνπ ηξέρνπλ θαη είλαη ζε εμέιημε 

έρνπλ πεξηνξηζηεί ή ηειεηψλνπλ, παξάιιεια  θαίλεηαη λα κελ ππάξρεη θαηλνχξγην αληηθείκελν γηα 

ηηο πεξηθεξεηαθέο ΔΓΔ. 

 Κε ηνλ λ.4824/2.9.2021 (Α΄156) εληάρζεθαλ ζην ΞΔΛ νη δαζηθέο ππεξεζίεο, - ζε κηα 

απεγλσζκέλε θίλεζε ηεο θπβέξλεζεο γηα επηθνηλσληαθνχο ιφγνπο - κεηά ηηο ηεξάζηηεο 

θαηαζηξνθέο ηνπ δαζηθνχ πεξηβάιινληνο απφ ηηο ππξθαγηέο ηνπ 2021. Απαηηνύκε άκεζα ηελ 

νκαινπνίεζε ηφζν ηνπ έξγνπ, φζν θαη ηεο εξγαζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, απφ ηελ 

κεηαθνξά ησλ Γαζηθψλ πεξεζηψλ ζην .Ξ.ΔΛ. Ξαξάιιεια λα μεθηλήζεη άκεζα ε 

δηαδηθαζία αμηνιόγεζεο ησλ ζέζεσλ επζύλεο ψζηε λα κε ιεηηνπξγνχλ νη δνκέο ησλ 

δαζηθψλ ππεξεζηψλ κε αλαπιεξψζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο, φπνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο γελλνχλ 

πνιιά εξσηεκαηηθά γηα ηελ αμηνθξαηία θαη ηε δηαθάλεηα. 

 Δίκαζηε αληίζεηνη κε ηελ ππνβάζκηζε ησλ κειεηώλ πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ 

(ΚΞΔ), θαζψο ν λ.4964/2022 πξνβιέπεη φηη νη αμηνινγεηέο ησλ ΚΞΔ ζα ακείβνληαη απεπζείαο απφ 

ηνπο θνξείο ησλ έξγσλ πνπ ειέγρνπλ. Γηεθδηθνχκε ηε ζηειέρσζε ηεο αληίζηνηρεο δνκήο ηνπ 

ΞΔΛ. Δίλαη δήηεκα δηαθάλεηαο θαη νπζηαζηηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

 Εεηάκε λα νινθιεξσζνχλ νξζά ην ηαρχηεξν δπλαηφ νη Δηδηθέο Ξεξηβαιινληηθέο Κειέηεο (ΔΞΚ) 

θαη λα εθδνζνχλ ηα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα θαη ηα ζρέδηα δηαρείξηζεο. Πηφρνο νη πξνζηαηεπφκελεο 

πεξηνρέο λα έρνπλ ην απαηηνχκελν θαη αλαγθαίν πξνζηαηεπηηθφ θαζεζηψο . 

 Νηθνλνκηθή Απηνλνκία ησλ Γηεπζύλζεσλ ηνπ πνπξγείνπ πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ 

κε ζπγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηθαλό λα θαιύπηνπλ ηηο ιεηηνπξγηθέο ηνπο αλάγθεο, 

ψζηε λα κελ επηβαξχλεηαη ε Γ/λζε Ξξνκεζεηψλ, κε απνηέιεζκα ηε ηξαγηθή θαζπζηέξεζε ε νπνία 

έρεη αξλεηηθά απνηειέζκαηα ζηε ιεηηνπξγία-απφδνζε ησλ Γ/λζεσλ. 

 πεξσξηαθή ακνηβή γηα παξνρή εξγαζίαο πέξαλ ηνπ σξαξίνπ γηα ηνπο ππαιιήινπο 

πνπ εξγάδνληαη ζην ρώξν εξγαζίαο ηνπο ή ζηε θαηνηθία ηνπο όηαλ ππάξρνπλ 

πξνβιήκαηα ππνζηειέρσζεο θαη πιηθνηερληθήο ππνδνκήο ζηε ρξήζε Ζ/ θαη 

δεδνκέλσλ. 
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 Λα ζηακαηήζεη ε εθρψξεζε αξκνδηνηήησλ θαη αληηθεηκέλνπ, κέζσ ηνπ ΡΔΔ, ησλ πνπξγείσλ 

πνδνκψλ θαη Ξεξηβάιινληνο, ζηνλ Ηδησηηθφ ηνκέα.    

 Νκαινπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ζην ηνκέα  Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ κε ηε ζηειέρσζε ηεο ΓΑΔΦΘ  

Γπηηθήο Διιάδνο κε ηελ επηζηξνθή ηνπ ΡΑΠ Αραΐαο, θαζψο θαη ησλ ΡΑΠ πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ 

ηελ απνζηνιή ηνπ ηνκέα ησλ Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ. 

 Λνκνζέηεζε, γηα ηελ απνδεκίσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εξγαζίεο 

απνθαηάζηαζεο επηπηώζεσλ από ηηο θπζηθέο θαηαζηξνθέο αλά ηελ Διιάδα.  

Δπεηδή πξφθεηηαη γηα θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη νη ζπλζήθεο είλαη ηδηαίηεξεο, γηα όζν ρξνληθά 

πθίζηαηαη ε έθηαθηε θαηάζηαζε, ε απνδεκίσζε λα έρεη αλάινγα ραξαθηεξηζηηθά θαη 

φρη απηά ησλ Δθηφο Έδξαο, ηα νπνία δελ θαιχπηνπλ, νχηε πνηνηηθά νχηε πνζνηηθά ηηο αλάγθεο ηεο 

δηαδηθαζίαο. Ζ απνδεκίσζε είλαη αλαγθαίν λα θαιύπηεη ην ζύλνιν ησλ εηδηθνηήησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ πνιίηε.  

 Ππλερήο ελεκέξσζε ησλ ζπλαδέιθσλ, απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ζε ζέκαηα αληηκεηψπηζεο 

θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. Ξαξνρή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαη κέζσλ αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο γηα ηελ αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή εθηέιεζε ησλ θαζεθόλησλ.  

 Πηειέρσζε θαη αλαθαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνύ ζηε Γ.Γ..  Νη ρσξίο ζρεδηαζκφ 

ηνπνζεηήζεηο ππαιιήισλ ζηηο πεξεζίεο ηνπ π. ΞΝ.ΚΔ, ιφγσ έιιεηςεο ησλ απαηηνχκελσλ απφ 

ην ςεθηαθφ νξγαλφγξακκα πεξηγξακκάησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, έρνπλ επηθέξεη πνιιά πξνβιήκαηα. 

Ξην ζπγθεθξηκέλα: 

- Κε νξζνινγηθή θαηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζίεο αλά θιάδν θαη εηδηθφηεηα. 

- πεξεζίεο ππνζηειερσκέλεο ή ππεξζηειερσκέλεο. 

- Απνςίισζε ππεξεζηώλ από έκπεηξν πξνζσπηθό, ζε ζεκείν πνπ ζχληνκα ζα 

πξνθιεζνχλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπο. Πε απηό ζπλεηέιεζαλ δύν παξάγνληεο: α) 

Νη ζπληαμηνδνηήζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ θαη β) ε πνιηηηθή ηνπ πνπξγείνπ πνχ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ απψιεηα ηνπ αληηθεηκέλνπ. Ρν δεχηεξν, παξά ηηο επηζεκάλζεηο ηφζν ηνπ 

ζσκαηείνπ φζν θαη ηεο ΞΝΠΔΞΔΣΩΓΔ,  νδεγεί κεγάιν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ ζηε ΓΓ λα 

επηιέγεη άιινπο θνξείο κέζσ ηεο θηλεηηθφηεηαο. Απηφ ζα έρεη σο απνηέιεζκα κε 

αλαζηξέςηκεο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηε ζηειέρσζε ηεο ΓΓ. 

- Κε ηνπνζέηεζε ππαιιήισλ κε εηδηθφηεηεο, νη νπνίεο νπδεκία ζρέζε έρνπλ κε ην αληηθείκελν 

ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία ηνπνζεηνχληαη. 

 Λα ζηακαηήζεη ε δηαξθήο απαμίσζε ησλ ηερληθώλ ππεξεζηώλ, κε ηε ζπλερή κεηαθνξά 

αξκνδηνηήησλ ζε αλώλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ έμσ απφ ην 

δεκνζηνινγηζηηθφ έιεγρν θαη ζηνηρίδνπλ παλάθξηβα ζηνλ ειιεληθφ ιαφ. Νη Α.Δ. ιεηηνπξγνχλ κε 

ακθηζβεηνχκελε δηαθάλεηα, κε εηδηθφ πξνλνκηαθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη έρνπλ θφζηνο πνιχ 

κεγαιχηεξν απ’ απηφ ησλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ. Δίλαη απφιπηα ζαθέο, φηη ηα δεκφζηα έξγα 

κπνξνχλ  λα πινπνηεζνχλ κε ιηγφηεξν θφζηνο θαηαζθεπήο απ’ απηφ ησλ Α.Δ.. Απνδεδεηγκέλα νη 

δεκφζηεο ηερληθέο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο πνδνκψλ, ησλ Απνθεληξσκέλσλ 

Γηνηθήζεσλ θαη ησλ Ξεξηθεξεηψλ, έρνπλ ζπκβάιεη θαηαιπηηθά ζηελ θαηαζθεπή  ζεκαληηθψλ 

έξγσλ ππνδνκήο  ζηε ρψξα καο. 

 Αθύξσζε ησλ απνηθηνθξαηηθώλ ζπκβάζεσλ παξαρψξεζεο, κε ηηο νπνίεο παξαδίδνληαη φια 

ζηνπο παξαρσξεζηνχρνπο.   
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 Αλαβάζκηζε ηεο ΔΓΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ, ΖΞΔΗΟΝ ΘΑΗ ΘΟΑΘΖΠ ζε Γηεχζπλζε - εληζρχνληαο 

θαη ελδπλακψλνληαο ην ξφιν ηεο ζηελ αλάιεςε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνζίσλ έξγσλ. Ραπηφρξνλα 

είλαη απαξαίηεην λα ππάξμεη ε εμαζθάιηζε ηνπ αλαγθαίνπ εμνπιηζκνχ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία 

ησλ πεξεζηψλ. 

 Δπίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ζηέγαζεο ηεο πνδηεχζπλζεο Απαιινηξηψζεσλ, Ρνπνγξαθήζεσλ 

θαη Γεσπιεξνθνξηθήο Β.Δ. θαη ηνπ ΡΑΔΦΘ Σαιθηδηθήο.  

 Δπαλαιεηηνπξγία ησλ ΔΓΔ Ζπείξνπ - Θεζζαιίαο - Πηεξεάο Διιάδαο - Θξήηεο θαη 

Γσδεθαλήζσλ ζε επίπεδν Γηεχζπλζεο. 

 Απόδνζε ηνπ ηερληθνύ αληηθείκελνπ ησλ έξγσλ πνπ ρσξηθά αλήθεη [ζχκθσλα κε ην Ξ.Γ. 

123/2017 (ΦΔΘ Α' 151/12-10-2017)], ζηελ λενζπζηαζείζα ΔΓΔ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ, ΖΞΔΗΟΝ ΘΑΗ 

ΘΟΑΘΖΠ, κηαο θαη ελζσκαηψζεθαλ ΔΓΔ, κε απνθάζεηο ηεο θεληξηθήο εγεζίαο ηνπ πνπξγείνπ 

δίλεηαη ζε ππεξεζίαο ηεο Αζήλαο, αθήλνληαο ην ηερληθφ θαη φρη κφλν πξνζσπηθφ ηεο κεγαιχηεξεο 

ζε αξηζκφ ππαιιήισλ ππεξεζίαο θαη ζε ρσξηθή έθηαζε αξκνδηνηήησλ, ρσξίο αληηθείκελν. 

 Ππκκεηνρή ησλ ηερληθώλ ππαιιήισλ ησλ Θιηκαθίσλ Ξξέβεδαο θαη Ησαλλίλσλ ζηελ 

επίβιεςε ησλ έξγσλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηθέξεηα Ζπείξνπ.  

 Ρνπνζέηεζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ πξώελ ΡΑΠ ΙΔΘΑΓΑΠ ζηελ ΓΑΔΦΘ ζχκθσλα θαη κε 

ηνλ νξγαληζκφ ηνπ πνπξγείνπ. 

 Λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ησλ ππαιιήισλ ησλ θιηκαθίσλ Ξξέβεδαο θαη Ησαλλίλσλ, λα 

κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ζε άιιεο ππεξεζίεο θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ 

θηλεηηθόηεηαο. 

 Πηειέρσζε ηεο ΔΓΔ/Θεζζαιίαο. Έληαμε ηνπ θιηκαθίνπ Πηεξεάο Διιάδαο ζηελ ΔΓΔ 

Θεζζαιίαο. 

 

IV. ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΚΝΠ ΘΑΗ ΝΟΓΑΛΥΠΖ 

Ιφγσ ησλ εμειίμεσλ απφ 1/1/2022  κε ην λ.4808/2021 θαη ηελ ζρεηηθή πνπξγηθή Απφθαζε κε 

αξ.62599 ηνπ πνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Θνηλσληθψλ πνζέζεσλ γηα ηελ εγγξαθή ζην κεηξψν 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ (ΓΔΚΖΠΝΔ) θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 54 ηνπ 

λ.4635/2019, θαλέλα ζσκαηείν λα κελ ζα εγγξαθεί ζην ΓΔΚΖΠΝΔ, εθαξκόδνληαο ηελ 

απόθαζε ηνπ 38νπ Ππλεδξίνπ.  Ξαξάιιεια ζα αγσληζηνύκε κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο θαη 

ηα ζπλδηθάηα γηα ηε κε εθαξκνγή ηόζν ηνπ ΓΔΚΖΠΝΔ όζν θαη ηνπ λ.4808/2021.  

Γελ  ζα πξνρσξήζνπκε ζε θακία αιιαγή ησλ θαηαζηαηηθψλ πνπ έρεη ζρέζε κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ 

λ.4808/2021 θαζψο θαη ηεο πνπξγηθήο Απφθαζεο, φπσο ηελ δηελέξγεηα ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ  θαη 

φηη άιιν πξνζαξκφδεη ηα ζπλδηθάηα ζηνλ απφιπην έιεγρν απφ ην θξάηνο-εξγνδφηε. 

Πηνλ λφκν απηφ, ζε ζπλέρεηα φισλ ησλ πξνεγνχκελσλ αληεξγαηηθψλ κέηξσλ πξνεγνχκελσλ 

θπβεξλήζεσλ, αλαηξέπνληαη δεηήκαηα νξγάλσζεο ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ κηζζψλ, 

εληείλεηαη ε επίζεζε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ζηε δξάζε ησλ ζσκαηείσλ, ππνλνκεχνληαη ηα 

κέζα πάιεο θαη ην απεξγηαθφ δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, κέηξα πνπ κάιηζηα απνηεινχζαλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έληαμε ηεο Διιάδαο ζην Ρακείν Αλάθακςεο ηεο Δ.Δ.  

Όπσο πξνθχπηεη θαη απφ ηελ ίδηα καο ηελ εκπεηξία, νη πνιηηηθέο ησλ ηειεπηαίσλ ρξφλσλ γηα ηνλ 

δεκφζην ηνκέα, ηφζν ζε πεξίνδν θξίζεο φζν θαη ζε πεξίνδν “αλάπηπμεο”, ζηφρν έρνπλ ηελ απφπεηξα 

αλαδηάξζξσζεο ηνπ δεκνζίνπ, κε κείσζε πξνζσπηθνχ θαη πάγσκα ησλ πξνζιήςεσλ, αμηνιφγεζε, 

αλαδηάηαμε ππεξεζηψλ ζηε ινγηθή ηεο «επηηειηθφηεηαο», πνπ ζα εθρσξεί ιεηηνπξγίεο ηνπ θξάηνπο ζε 
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ηδηψηεο. Ζ αμηνιφγεζε ηεο Θπβέξλεζεο, ζαλ αηρκή έρεη ηελ αμηνιφγεζε ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ θαη ηε 

ζχλδεζε ηνπ κηζζνχ κε δείθηεο απνδνηηθφηεηαο, ηελ ψξα πνπ ζπλερίδεηαη ε αηκνξξαγία – απνςίισζε 

ησλ ππεξεζηψλ, ε παξάδνζε έξγνπ ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ε ρξήζε ελνηθηαδφκελσλ εξγαδφκελσλ.  

Πήκεξα ρξεηάδεηαη: 

Έλα εξγαηηθφ-ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα πνπ ζα αγσλίδεηαη θαη ζα δηεθδηθεί ζχγρξνλνπο φξνπο εξγαζίαο, 

κε απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, κε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ. 

 Θίλεκα δσληαλφ πνπ ζα μεπεξάζεη ηηο γξαθεηνθξαηηθέο εγεζίεο θαη δηαδηθαζίεο. Κε ζπλδηθαιηζηηθέο 

νξγαλψζεηο πνπ ζα ελψλνπλ ηνπο εξγαδφκελνπο αλεμαξηήησο εξγαζηαθήο ζρέζεο, ζα 

ππεξαζπίδνληαη ηηο δσληαλέο, ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο κε ηελ ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, 

ζα ιεηηνπξγνχλ κε βάζε απηέο. Πσκαηεία αλνηρηά θαη δεκνθξαηηθά, πφινο έιμεο γηα ηνπο λένπο 

εξγαδφκελνπο, θάζε εξγαδφκελνο λα βιέπεη ζηε δξάζε ησλ ζσκαηείσλ, ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπ, ηηο 

αγσλίεο ηνπ, ηελ αιιειεγγχε ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ. 

 Θίλεκα αληεπίζεζεο θαη φρη εηηνπάζεηαο θαη ζπκβηβαζκνχ. Ππλδηθαιηζηηθέο νξγαλψζεηο αλεμάξηεηεο 

απφ ηελ εξγνδνζία θαη ηηο θπβεξλήζεηο ηεο, κε αλνηρηφ κέησπν απέλαληη ηνπο. 

 Θίλεκα πνπ ζα πεγαίλεη ηνλ αγψλα έλα βήκα παξαπέξα, πξνηάζζνληαο ζπλνιηθά αηηήκαηα πνπ λα 

θαιχπηνπλ ηηο ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ αλαδχνληαη κε βάζε ηελ επηζηήκε 

θαη ηελ ηερλνινγία. 

 Θίλεκα κε γλήζηα δηεζληζηηθή αιιειεγγχε, θφληξα ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνχο πνιέκνπο πνπ θέξλνπλ 

αηκαηνθχιηζκα, θηψρεηα, δπζηπρία θαη πξνζθπγηά. 

Πε απηήλ ηε κάρε δελ πεξηζζεύεη θαλείο, αληηζέησο θαινύκε θάζε ζπλάδειθν θάζε 

Πσκαηείν, λα ζπκβάινπλ κε πξνηάζεηο, αιιά θπξίσο κε ηελ ίδηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 

Ιέκε ινηπόλ ΝΣΗ ζηνλ εθθπιηζκό ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο 

Αξλνύκαζηε ηε ζηγή λεθξνηαθείνπ πνπ επηδηώθεηαη λα επηβιεζεί 

 ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο 

 

Γπξίδνπκε ηελ πιάηε ζηηο δπλάκεηο εθείλεο πνπ ηειηθά πεξλάλε από ηνλ παξάζπξν 

θνκκάηηα ηνπ λόκνπ Σαηδεδάθε, είηε ςεθίδνληάο ηα είηε θξαηώληαο νπδέηεξε ζηάζε, 

εκπνδίδνληαο νπζηαζηηθά ηελ νπζηαζηηθή θαη δσληαλή αληίδξαζε ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 

Θαηαδηθάδνπκε θαη απνξξίπηνπκε απεξίθξαζηα:  

 ηελ θαηάξγεζε ηνπ 8ψξνπ ησλ ππεξσξηψλ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο απεξγίαο θαη ηελ  θαηάξγεζε ησλ 

Ππιινγηθψλ Ππκβάζεσλ Δξγαζίαο ζηνλ ηδησηηθφ θαη επξχηεξν δεκφζην ηνκέα πνπ νδεγεί ζηελ 

πεξαηηέξσ ειαζηηθνπνίεζε θαη θαηαζηξαηήγεζε ησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.  

 ηηο κεζφδνπο θνηλσληθνχ απηνκαηηζκνχ - πνπ αγγίδεη ηα φξηα ηνπ θνηλσληθνχ θαληβαιηζκνχ - κε 

ζηφρν λα δηαζπάζνπλ ηελ ελφηεηα ησλ πιεηηφκελσλ απφ ηε θξίζε.  

 ηελ θαηαζπθνθάληεζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ ππνβάζκηζε ηεο ζεκαζίαο ησλ 

ζπιινγηθνηήησλ θαη ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο ησλ εξγαδνκέλσλ, κε ζθνπφ λα αθπξσζεί ν ξφινο 
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ηνπ Ππλδηθαιηζηηθνχ Θηλήκαηνο θαη λα γίλνπλ νη εξγαδφκελνη έξκαηα ζηηο νξέμεηο ησλ εξγνδνηψλ, 

ρσξίο ηε ζηήξημε ησλ ζπλδηθάησλ.  

 θαηάξγεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απεξγίαο, κε ηε λνκνζέηεζε ηνπ 50+1 % θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο  

 ηνλ έιεγρν ηνπ ζπλδηθαιηζκνχ κέζσ ηεο ππνρξεσηηθήο ειεθηξνληθήο θαηαγξαθήο ηνπο 

παξαθάκπηνληαο ηελ νδφ ηεο δηθαηνζχλεο κέζσ ηεο νπνίαο λνκηκνπνηνχληαλ ηα ζσκαηεία εδψ 

θαη δεθαεηίεο 

 Ζ έληαμε ζην ΞΔΛ πάλσ απφ 2.500 εξγαδνκέλσλ ηεο Γαζηθήο πεξεζίαο δεκηνπξγεί λέα 

δεδνκέλα θαη σο πξνο ηε ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε καο ηα νπνία ην επφκελν δηάζηεκα νθείινπκε 

νξγαλσκέλα θαη ζπιινγηθά λα αληηκεησπίζνπκε. 

 

Ν αγώλαο καο ζα ζπλερηζηεί κε ζηόρν ηελ Απηνλνκία - ηελ Ακεζόηεηα.  

Ρηκώληαο όινπο απηνύο πνπ κε ηνπο αγώλεο ηνπο, ζε δύζθνιεο πξαγκαηηθά επνρέο, 

καο έδσζαλ ηελ δπλαηόηεηα  

λα Ππλεδξηάδνπκε 

λα Αγσληδόκαζηε 

λα Γηεθδηθνύκε 

γηα ηα παηδηά καο, 

γηα ηηο νηθνγέλεηέο καο, 

γηα ηα Όλεηξά καο. 

ΓΗΑ ΡΖΛ ΑΡΝΛΝΚΗΑ ΚΑΠ 

Ζ Ξ.Ν.Π.Δ..ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. ζα ζηαζεί δίπια ζηα Πσκαηεία κε θάζε ηξφπν θαη κέζν ψζηε απηά λα 

αληαπνθξηζνχλ ηφζν ζηηο εθινγηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο, φζν θαη ζηα αηηήκαηά ηνπο.  

Ν Ππλδηθαιηζκόο δέρεηαη ζπλνιηθή επίζεζε κε ζηόρν ηελ δηάιπζή ηνπ, ηόζν ζην 

επίπεδν ησλ δεκνθξαηηθώλ ιεηηνπξγηώλ, όζν θαη ζην επίπεδν ηεο ύπαξμήο ηνπ. 

 Ρώξα πξέπεη λα ζηαζνύκε όινη καδί γηα λα αληηκεησπίζνπκε απηά πνπ 

έξρνληαη.  

 ΑΛ ΓΔΛ ΑΛΡΗΠΡΑΘΝΚΔ ΡΥΟΑ, ΓΔΛ ΘΑ ΞΑΟΜΝΚΔ ΠΡΝ ΚΔΙΙΝΛ. 
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  Ζ ΞΑΟΜΖ ΚΑΠ ΓΔΛ ΔΗΛΑΗ ΠΚΒΑΡΖ ΚΔ ΡΝ Λ.4808/2021. 

 

 

                       

 

ΤΖΦΗΠΚΑ 39νπ ΠΛΔΓΟΗΝ 

 

Νη Ππλάδειθνη πνπ εξγάδνληαη ζην πνπξγείν πνδνκώλ θαη Κεηαθνξώλ κε 

ζπκβάζεηο ηδησηηθνύ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξόλνπ (Η.Γ.Ν.Σ.) εδώ θαη ηξία ρξόληα θαη επηά 

κήλεο, ζπλδξάκνληαο ην έξγν ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ επηπηψζεσλ ησλ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ ζε 

δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιεληθήο Δπηθξάηεηαο, θαιύπηνπλ πάγηεο θαη δηαξθείο αλάγθεο ηνπ 

πνπξγείνπ.  

Ππκβάζεηο νη νπνίεο έθηνηε αλαλεψλνληαη, κε ηαπηφρξνλε ελίζρπζε ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο κε 

πιήζνο λέσλ ζπλαδέιθσλ ην 2019 θαη ην 2020, κέρξη θαη ζήκεξα, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ 

απνηειεζκαηηθά νη Φπζηθέο Θαηαζηξνθέο πνπ έιαβαλ ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε ρψξα καο, έρνπλ 

ζπκβάιιεη θαζνξηζηηθά ζηελ αληηκεηψπηζε πιήζνπο εθηάθησλ ζπκβάλησλ δηελεξγψληαο άκεζα ηηο 

απαηηνχκελεο απηνςίεο, θαη ελ ζπλερεία ζηε δηαρείξηζε ηεο απνθαηάζηαζεο ησλ ππνδνκψλ θαη ηελ 

ζηήξημε ησλ πιεγέλησλ απφ ηηο Φπζηθέο Θαηαζηξνθέο.  

Ππκβάληα ησλ νπνίσλ ε απνθαηάζηαζε βξίζθεηαη αθφκα ελ εμειίμεη. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηνπο 

ζεηζκνχο ζηελ Διαζζφλα, ηε Πάκν & ην Ζξάθιεην Θξήηεο, ηηο ππξθαγηέο ηνπ Καΐνπ αιιά θαη ηνπ 

Απγνχζηνπ 2021 ζηελ Δχβνηα, ζηελ Αλαηνιηθή Αηηηθή θαη ζε δηάθνξεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, αιιά θαη 

ηηο πιεκκχξεο θαη ηνπο αλεκνζηξφβηινπο ηνπ θπθιψλα «Ηαλφο». Φπζηθά ελ κέζσ ησλ παξαπάλσ 

ζπλερίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ζπλερψο θαη αδηαιείπησο ηηο ππεξεζίεο ηνπο, ζηνπο πιεγέληεο απφ ηηο 

θαηαζηξνθηθέο ππξθαγηέο ηνπ 2018 ζην Κάηη θαη ζηελ Θηλέηηα.  

Δπηπξνζζέησο, ε πςειή ζεηζκηθφηεηα ηεο ρψξαο καο, ε θιηκαηηθή θξίζε θαη ε νινέλα απμαλφκελε 

ζπρλφηεηα εκθάληζεο αθξαίσλ θαηξηθψλ θαηλνκέλσλ, απεηινχλ δηαξθψο κε ζνβαξέο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, επηβάιινληαο ηελ εηνηκφηεηα θαη ηε ζηειέρσζε ηνπ πνπξγείνπ καο, πνπ είλαη 

επηθνξηηζκέλν κε ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο, κε έκπεηξν θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ.  

Ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ππεξβαίλεη ηνπο δηαθνζίνπο εξγαδνκέλνπο (κεραληθνί αιιά θαη δηνηθεηηθνί 

ππάιιεινη), ε παξνπζία ησλ νπνίσλ θξίλεηαη επηβεβιεκέλε γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ 

πνπξγείνπ. Ζ απνπζία ηνπο ζα θαηαζηήζεη αδύλαηε ηελ έγθαηξε θαη απνηειεζκαηηθή 

δηαρείξηζε ησλ ζπκβάλησλ πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, κε ζπλαθόινπζν απνηέιεζκα 

ηελ έθζεζε ζε θίλδπλν ησλ πιεγέλησλ πνιηηώλ πνπ ρξήδνπλ αξσγήο, αιιά θαη ηελ 

ηαιαηπσξία ησλ ηδηνθηεηώλ από ηελ δξακαηηθή θαζπζηέξεζε ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ 

δεκηώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί νη ηδηνθηεζίεο ηνπο.  

  Ρν 39ν Ππλέδξην ηεο Ξ.Ν.Π.Δ..ΞΔ.ΣΥ.Γ.Δ. απνθάζηζε νκόθσλα θαη ζηεξίδεη ηηο 

πξνζπάζεηεο ηνπ Ππιιόγνπ Δξγαδνκέλσλ ζηελ Απνθαηάζηαζε Δπηπηψζεσλ Φπζηθψλ Θαηαζηξνθψλ 

«Π.Δ.Α.Δ.Φ.Θ.» γηα ηελ αλαλέσζε θαη ζπλέρηζε ησλ Ππκβάζεσλ εξγαζίαο ηνπο. 

Πηφρνο ε απξφζθνπηε ζπλέρηζε ηεο εμππεξέηεζεο κεγάινπ πιήζνπο πιεγέλησλ απφ θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο πξνεγνχκελσλ εηψλ, αιιά θαη πξφζθαησλ. Νη ζπκβαζηνύρνη απηνί έρνπλ απνθηήζεη 

εκπεηξία ηόζν ζηε δηελέξγεηα απηνςηώλ όζν θαη ζηελ έθδνζε πξάμεσλ αδεηώλ επηζθεπήο θαη 
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εγθξίζεσλ ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ θηηξίσλ θαη είλαη 

απνιύησο απαξαίηεηνη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ πιεγέλησλ πνιηηώλ θαη ηελ άκεζε αλάγθε 

απνθαηάζηαζεο ησλ δεκηώλ ιόγσ θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ θαη ινηπώλ έθηαθησλ θαηλνκέλσλ 

θαη ηελ ππνβνήζεζε ηνπ έξγνπ ηεο Γ.Γ.Α.Δ.Φ.Θ. ζηελ αληηκεηώπηζε θπζηθώλ θαηαζηξνθώλ 

ηνπ άκεζνπ παξειζόληνο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπλεπεηώλ ηνπο. 

 

 


