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«Κωλυσιεργία και υπεκφυγές από Υπουργείο Εργασίας και ΑΠΔΠΧ για τον
νόμο Χατζηδάκη»

Σήμερα, 28 Ιουλίου 2022, είχε οριστεί Ολομέλεια της ΑΠΔΠΧ, προκειμένου
να εξεταστεί η αναφορά που είχαν καταθέσει τον περασμένο Μάρτιο η ΟΛΜΕ και η
ΕΜΔΥΔΑΣ ενάντια στο νόμο 4808/21. Ένα νόμο που ξεκάθαρο στόχο έχει τον
περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και θέτει εμπόδια όχι
μόνο στη λειτουργία αλλά και στην ίδια την ύπαρξη των συνδικάτων.
Τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά την κατάθεση της αναφοράς, πραγματοποιήθηκε
σύσκεψη της Αρχής με εκπροσώπους από την ΟΛΜΕ και την ΕΜΔΥΔΑΣ. Στη
σύσκεψη αυτή εξηγήθηκε από τις Ομοσπονδίες το επείγον της υπόθεσης, αφού το
αμέσως επόμενο διάστημα θα πραγματοποιούνταν εκλογικές διαδικασίες σε
πρωτοβάθμια σωματεία σε όλη τη χώρα και θα έπρεπε να υπάρχει επίσημη απόφαση
σχετικά με την ηλεκτρονική κάλπη που επιβάλλει ο νόμος 4808/21. Η Αρχή
παραδέχτηκε την ανάγκη επίσπευσης των διαδικασιών και δεσμεύτηκε ότι θα έβγαζε
σχετική απόφαση μέχρι τον Μάιο.
Ωστόσο, όχι μόνο δεν έβγαλε απόφαση εγκαίρως, αλλά καθυστέρησε ακόμα
και να ζητήσει τις έγγραφες εξηγήσεις από το Υπουργείο Εργασίας, διαδικασία πάγια
σε αυτές τις υποθέσεις. Οι εξηγήσεις τελικώς ζητήθηκαν τον Μάιο, δύο μήνες μετά την
υποβολή της αναφοράς ενώ το Υπουργείο Εργασίας μέχρι και σήμερα δεν έχει
απαντήσει.
Και έπρεπε να φτάσει ο Ιούλιος για να καλέσει επιτέλους η ΑΠΔΠΧ την
Ολομέλεια που θα εξέταζε την υπόθεση. Στην Ολομέλεια παρευρέθηκαν εκπρόσωποι
της ΟΛΜΕ, της ΕΜΔΥΔΑΣ και του Υπουργείου Εργασίας. Ωστόσο, η νομική
εκπρόσωπος του υπουργείου υπέβαλε αίτημα αναβολής, δηλώνοντας ότι έλαβαν τα
σχετικά έγγραφα μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Παρότι επισημάνθηκε ότι το
σχετικό email της ΑΠΔΠΧ είχε σταλεί τον Μάιο στο υπουργείο και είχε κοινοποιηθεί
και στις δύο Ομοσπονδίες, η εκπρόσωπος του υπουργείου επέμενε ότι αυτό δεν ισχύει.
Τελικά, έγινε δεκτό το αίτημα της αναβολής και η νέα ημερομηνίας για την Ολομέλεια
ορίστηκε για τις 20 Σεπτεμβρίου.
Είναι προφανές ότι ούτε το ίδιο το Υπουργείο Εργασίας δεν μπορεί να
υπερασπιστεί το νόμο που ψήφισε, καθώς γνωρίζει πολύ καλά ότι παραβιάζει πληθώρα
προβλέψεων του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού δικαίου. Και αντί να αναλάβει
τις ευθύνες του, το Υπουργείο Εργασίας, καθυστερεί την εκδίκαση της υπόθεσης
επικαλούμενο ψευδείς δικαιολογίες. Έτσι αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία ο κύριος
Χατζηδάκης.
Και αν από την πλευρά του υπουργείου ήταν αναμενόμενη αυτή η στάση
υπεκφυγής, προβληματιζόμαστε, όπως και κάθε δημοκρατικός πολίτης, για τη στάση
της ΑΠΔΠΧ, μιας ανεξάρτητης Αρχής... Της ίδιας Αρχής, που ακόμα δεν έχει βγάλει

απόφαση ούτε για την ηλεκτρονικές εκλογές των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, 20 μήνες
μετά την πραγματοποίησή τους και ενώ σύντομα θα διεξαχθούν και οι επόμενες.
Η αδικαιολόγητη κωλυσιεργία αυτή έχει δημιουργήσει πληθώρα προβλημάτων
στην λειτουργία των συνδικάτων της χώρας, αλλά αυτό δε φαίνεται να απασχολεί
ιδιαίτερα τους αρμοδίους.
Η αυτόνομη και απρόσκοπτη λειτουργία των συνδικάτων
είναι ζήτημα Δημοκρατίας!
Δεν
θα
επιτρέψουμε
την
φίμωση
των
εργαζομένων
και την αποδυνάμωση των σωματείων μας!
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ενάντια σε κάθε αντεργατική πολιτική!
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