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Αριθ. Πρωτ. 225

Προς:
κο Πρωθυπουργό: Τσίπρα Παύλου Αλέξιο
(με την ιδιότητά του ως Βουλευτή Ν. Ηρακλείου)
κ.κ Βουλευτές Ν. Ηρακλείου
1. Βαρδάκη Δημητρίου Σωκράτη
2. Ηγουμενίδη Εμμανουήλ Νικόλαο
3. Μιχελογιαννάκη Δημητρίου Ιωάννη
4. Αυγενάκη Κωνσταντίνου Ελευθέριο
5. Κεγκέρογλου Αλεξάνδρου Βασίλειο
6. Συντυχάκη Δανιήλ Εμμανουήλ
7. Δανέλλη Αθανασίου Σπυρίδωνα
κ.κ Βουλευτές Ν. Λασιθίου
1. Θραψανιώτη Μιχαήλ Εμμανουήλ
2. Πλακιωτάκη Ιωσήφ Ιωάννη
Κοιν.:
1. Μέλη ένωσης
2. ΠΟ

ΕΜΔΥΔΑΣ (για ανάρτηση στην ιστοσελίδα)

ΘΕΜΑ: Δίωξη συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ και μέλους
του ΔΣ της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ Μηχανολόγου Μηχανικού Σαράντου Γέμελα
Κύριοι Βουλευτές,
Όπως ήδη ξέρετε, η ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ αποτελεί το πανελλήνιο συνδικαλιστικό όργανο
των Διπλωματούχων Μηχανικών που υπηρετούν στη Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση
και αυτή τη στιγμή αριθμεί δέκα χιλιάδες Διπλωματούχους Μηχανικούς πανελλαδικά, η δε
ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ είναι το α-βάθμιο σωματείο της στην Ανατολική Κρήτη.

Προ δεκαημέρου ήρθαμε αντιμέτωποι με το πανελληνίως πρωτοφανές φαινόμενο
της κλήσης σε απολογία του Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ ΑΚ και μέλους του ΔΣ της ΠΟ
ΕΜΔΥΔΑΣ συναδέλφου Μηχανολόγου Μηχανικού Σαράντου Γέμελα από τον Δ/ντή της
Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου όπου και υπηρετεί. Ο λόγος
που αναγράφεται στην κλήση σε απολογία είναι η "αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση
των καθηκόντων" λόγω συνδικαλιστικών αδειών που δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την
υπηρεσία του.
Ωστόσο η χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών διέπεται από το συνδικαλιστικό
νόμο ν. 1264/1982 ο οποίος είναι σαφής και ξεκάθαρος και συνεπώς η εν λόγω κλήση σε
απολογία, που στηρίζεται σε έγγραφα τόσο του Νομικού Τμήματος του Δήμου Ηρακλείου
όσο και του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Ηρακλείου τα οποία ερμηνεύουν κατά το
δοκούν το συνδικαλιστικό νόμο, αποτελεί μια ενέργεια παράνομη και βαθειά
αντιδημοκρατική και έχει στόχο να βάλλει τη συνδικαλιστική δράση και τα εργασιακά
δικαιώματα που με τόσους αγώνες έχουν κατοχυρωθεί.
Τέτοιοι πυρήνες αντιδημοκρατικής δράσης και αυταρχικής συμπεριφοράς δεν έχουν
θέση στη Δημόσια Διοίκηση την οποία επιθυμούμε και αγωνιζόμαστε ως Μηχανικοί
δημόσιοι υπάλληλοι να χτίσουμε, αλλά ούτε και στην κοινωνία που οραματιζόμαστε να
αφήσουμε στα παιδιά μας.
Σας καλούμε για την άμεση παρέμβασή σας ώστε αυτή η πρωτοφανής
αντιδημοκρατική πράξη να σταματήσει εδώ και να λάβετε πρόνοια ώστε να μην
επεκταθούν τέτοιου είδους φαινόμενα στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης.
Για το Δ.Σ.
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Αριθ. Πρωτ. 222

ΕΠΕΙΓΟΝ
Ηράκλειο, 14/02/2017

Προς:
Αποδέκτες Πίνακα ∆ιανοµής

ΘΕΜΑ: ∆ίωξη συνδικαλιστικής δράσης του Προέδρου της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΚ
ΣΧΕΤ: 1. Η µε αρ. πρωτ. 16389/13-2-2017 κλήση σε απολογία του Προέδρου της

ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΚ και µέλος του ∆Σ της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Μηχανολόγου
Μηχανικού Σαράντου Γέµελα από τον ∆/ντη της ∆νσης Τεχνικών Έργων
και Μελετών του ∆ήµου Ηρακλείου
2. Το µε αρ. πρωτ. 155/02-02-2017 έγγραφο του Νοµικού Τµήµατος του
∆ήµου Ηρακλείου
3. Το µε αρ. πρωτ. 12511/03-02-2017 έγγραφο του Γ.Γ. του ∆ήµου
Ηρακλείου κ. Περαντωνάκη Εµµ.

Με τα παραπάνω σχετικά λάβαµε γνώση την έναρξη της φερόµενης ως
πειθαρχικής δίωξης του συναδέλφου Προέδρου της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ ΑΚ και µέλος του
∆Σ της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Μηχανολόγου µηχανικού Σαράντου Γέµελα, για
«αδικαιολόγητη αποχή από την εκτέλεση των καθηκόντων», λόγω συνδικαλιστικών
αδειών οι οποίες δεν έχουν γίνει αποδεκτές από την υπηρεσία του. Για την έναρξη
της διαδικασίας, ο ∆/ντης της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, ως πειθαρχικός
προϊστάµενος, επικαλείται το ανωτέρω (2) σχετικό έγγραφο, στο οποίο το νοµικό
τµήµα του ∆ήµου Ηρακλείου, καθ’ όλα αυθαίρετα, αποφαίνεται τι εστί
«συνδικαλιστικό καθήκον» και τι όχι, καθώς και το ανωτέρω (3) σχετικό µε το
οποίο ο Γ.Γ. του ∆ήµου Ηρακλείου κ. Περαντωνάκης Εµµ. µε εξίσου αυθαίρετο
τρόπο απαιτεί αποδείξεις για τη συνδικαλιστική δράση του συναδέλφου Προέδρου.
Για διευκόλυνση σας, διευκρινίζουµε ότι η χορήγηση των συνδικαλιστικών
αδειών διέπεται από τον συνδικαλιστικό νόµο (ν. 1264/1982, όπως αυτός ισχύει
σήµερα) και ουδεµία σχέση έχει µε τον κώδικα κατάστασης δηµοτικών υπαλλήλων
(ν3584/2007). Σύµφωνα, µε τον ανωτέρω συνδικαλιστικό νόµο, ο αριθµός αλλά και
ο τρόπος χορήγησης των συνδικαλιστικών αδειών είναι ξεκάθαρος και ο Πρόεδρος

της Ένωσής µας έχει κινηθεί κατά την άσκηση των καθηκόντων του αυστηρά στο
πλαίσιο αυτό.
Από κανένα σηµείο του νόµου, δεν προκύπτει για τον εργοδότη αρµοδιότητα
να κρίνει τι εστί συνδικαλιστικό καθήκον και τι όχι. Αντιθέτως, σύµφωνα µε την
παρ. 2 του άρθρου 14 και την παρ. 1 του άρθρου 23 του ίδιου νόµου, «(…)
απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασµό τους
και σε οποιοδήποτε τρίτο, να προβαίνουν σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη
που κατατείνει στην παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών
δικαιωµάτων των εργαζοµένων».
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, σας επισηµαίνουµε ότι ο Πρόεδρος της
Ένωσής µας και µέλος του ∆Σ της ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ συνάδελφος Σαράντος Γέµελας
έχει ασκήσει τα συνδικαλιστικά του δικαιώµατα καθ΄ όλα νόµιµα, εν αντιθέσει µε
τις ενέργειες των εκπροσώπων του εργοδότη του (∆ήµος Ηρακλείου), οι οποίες
όπως περιγράφονται από τα (1) έως (3) σχετικά έγγραφα, κατατείνουν στην
παρακώλυση της άσκησης των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων, µε τρόπο παντελώς
αυθαίρετο και ενάντια στις επιταγές του συνδικαλιστικού νόµου. Άλλωστε
τυχόν διαφωνίες σχετικά µε την εφαρµογή του άρθρου 17, προφανώς δεν
αποφασίζονται από το όποιο όργανο του εργοδότη (Γενικός Γραµµατέας, Νοµικό
τµήµα ∆ήµου, κλπ.), αλλά από επιτροπές οι οποίες ορίζονται στο αυτό άρθρο του
συνδικαλιστικού νόµου.
Σας καλούµε να παύσετε άµεσα τη διαδικασία πειθαρχικής δίωξης του
συναδέλφου Σαράντου Γέµελα. Σε αντίθετη περίπτωση, τυχόν συνέχιση της
παράνοµης αυτής πειθαρχικής δίωξης θα θεωρηθεί από την πλευρά µας (όπως
άλλωστε προκύπτει αβίαστα από τις διατάξεις του νόµου) ως παράνοµη δίωξη
συνδικαλιστικής δράσης από το ∆ήµο Ηρακλείου και τους εντολοδόχους του και
ως τέτοια θα βρει απέναντί της σύσσωµο το σώµα των ∆ιπλωµατούχων Μηχανικών
στην Ανατολική Κρήτη, αλλά και Πανελληνίως, καθώς και το σύνολο του Τεχνικού
κόσµου, όπως αυτός εκφράζεται µέσα από συλλόγους και επιµελητήρια.

Για το ∆.Σ.

Αποδέκτες πίνακας διανοµής:
1. ∆ήµαρχο Ηρακλείου κ. Βασίλη Λαµπρινό
mayor@heraklion.gr
2. Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Ηρακλείου κ. Πασπάτη Γρηγόριο
dsymvoulio@heraklion.gr
3. Αντιδηµάρχους ∆ήµου Ηρακλείου:
• Αντιδήµαρχο Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας - Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων κ.
Ιωάννη Αναστασάκη
anastasakis@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Προγραµµατισµού - Οργάνωσης - Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης ∆ιαφάνειας - Περιβάλλοντος - Αγροτικής Ανάπτυξης και Συντονισµού ∆ηµοτικών
και Τοπικών Κοινοτήτων κ. Πέτρο Ινιωτάκη
iniotakis@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Πολεοδοµίας κ. Ιωάννη Ρασούλη
rasoulis@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου κ. Χαράλαµπο
Μαµουλάκη
mamoulakis@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Παιδείας - ∆ια Βίου Μάθησης - Καινοτοµίας κ. Γεώργιο Βλαχάκη
vlaxakis@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Γεώργιο Καραντινό
karantinos@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Κοινωνικής Πολιτικής - Εποπτείας Κοινωνικών ∆οµών Μετανάστευσης, ΚΕΣΑΝ κ. Μαρία Καναβάκη
kanavaki@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο Αναπληρώτρια ∆ηµάρχου και Αντιδήµαρχο Πολιτισµού Εθελοντισµού και Μνηµείων κ. Αριστέα Πλεύρη
plevri@heraklion.gr
• Αντιδήµαρχο ∆ιοικητικών Υπηρεσιών - Αθλητισµού - Νέας Γενιάς - ΚΕΠ κ.
Κωνσταντίνο Βαρδαβά
vardavas@heraklion.gr
4. ∆ηµοτικές παρατάξεις ∆ήµου Ηρακλείου (δια του προέδρου του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου)
• ∆ύναµη Πολιτών
• Ανοιχτοί Ορίζοντες
• Ενεργοί Πολίτες
• Λαϊκή Συσπείρωση
• Άµεση ∆ηµοκρατία
5. Σύλλογο Υπαλλήλων ∆ήµου Ηρακλείου Κρήτης
info@sedh.gr
6. Α.Σ.Τ.Υ.
asty@heraklion.gr
7. ΠΟ ΕΜ∆Υ∆ΑΣ
emdydas@tee.gr
8. Πρόεδρο, ∆ιοικούσα Επιτροπή και Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ/ΤΑΚ
teetak@tee.gr
9. Συνάδελφοι Μηχανικοί
10. ∆/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών ∆ήµου Ηρακλείου
michelakis-n@heraklion.gr
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Αθήνα, 14-2-2017
Αρ. Πρωτ.: 7055
Προς: 1. Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης
κ. Βασίλη Λαμπρινό
2. Αντιδήμαρχο Τεχν. ΈργωνΑυτεπ/σίας-Ευρωπ.Προγραμ.
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
κ. Ιωάννη Αναστασάκη.
Κοιν: 1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
2. Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ.
3. Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
4. Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.
Θέμα :

Συνδικαλιστική δίωξη συν. Σαράντου Γέμελα (μέλος Δ.Σ. ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ και
Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης).

Κύριε Δήμαρχε,
Με πρωτοφανή έκπληξη, ενημερωθήκαμε για την συνδικαλιστική δίωξη του συναδέλφου μας Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Σαράντου Γέμελα που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Ηρακλείου.
Ο συνάδελφός μας, είναι Πρόεδρος στην ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης και ταυτόχρονα
εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΕΜΔΥΔΑΣ, που ως δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό
Όργανο έχει μέλη 17 Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ και φυσικά μέλη δέκα χιλιάδες Διπλωματούχους
Μηχανικούς Πανελλαδικά, που υπηρετούν στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης.
Από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το σχετικό με τις συνδικαλιστικές ελευθερίες προβλέπεται για τα μέλη της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εννέα (9) ημέρες το μήνα συνδικαλιστική άδεια επιπρόσθετα δε προβλέπονται και τρεις (3) ημέρες συνδικαλιστικής άδειας από την ιδιότητά του
ως Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης (οι παραπάνω μέρες αποτελούν ελάχιστο νομοθετημένο όριο με πρόβλεψη για αύξησή τους).
1

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι το μέλος μας με "ευλάβεια" τήρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποτελεί τουλάχιστον αυταρχική και βαθιά αντιδημοκρατική
συμπεριφορά των οργάνων του Δήμου η κλήση σε απολογία ( και μάλιστα εντός 24 ωρών),
πολύ δε περισσότερο το σκεπτικό που αναπτύσσεται σ΄ αυτήν καλώντας τον να απολογηθεί
για τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα. Επισημαίνουμε ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη απολογούνται για τη δράση τους στα συνδικαλιστικά τους όργανα δηλ. Διοικητικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις και στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, σε καμία δε περίπτωση δεν προβλέπεται
να απολογηθούν στα όργανα της εργοδοσίας.
Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η αντιδημοκρατική διαδικασία δεν είναι
σε γνώση σας, συνεπώς ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την ανάκληση της ώστε να λήξει ομαλά το ζήτημα και ο συνάδελφος Πρόεδρος να συνεχίσει απρόσκοπτα την άσκηση των
συνδικαλιστικών του καθηκόντων.
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Αθήνα, 15.02.2017
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 ΑΘΗΝΑ
Τηλ 213.16.16.900
Fax 2103246165
Email: adedy@adedy.gr,
adedy1@adedy.gr

Αριθμ. Πρωτ.: 86

Προς:
1. Δήμαρχο Ηρακλείου Κρήτης
κ. Βασίλη Λαμπρινό
2. Αντιδήμαρχο Τεχν. Έργων - Αυτεπ/σίας Ευρωπ.Προγραμ. Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
κ. Ιωάννη Αναστασάκη.
Κοιν:
1. Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.
2. Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ
3. Δ/νση Τεχνικών Έργων και Μελετών
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.
Θέμα :

Συνδικαλιστική δίωξη του υπαλλήλου Σαράντου Γέμελα (μέλος Δ.Σ. ΠΟ
ΕΜΔΥΔΑΣ και Πρόεδρος ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης).

Κύριε Δήμαρχε,
Με πρωτοφανή έκπληξη, ενημερωθήκαμε για την συνδικαλιστική δίωξη του
Μηχανολόγου Μηχανικού κ. Σαράντου Γέμελα που υπηρετεί στην Τεχνική Υπηρεσία
του Δήμου Ηρακλείου.
Ο εν λόγω υπάλληλος είναι Πρόεδρος στην ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ. Κρήτης και
ταυτόχρονα εκλεγμένο μέλος στο Δ.Σ. της Πανελλήνιας ΕΜΔΥΔΑΣ.
Από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο το σχετικό με τις συνδικαλιστικές
ελευθερίες προβλέπεται για τα μέλη του Δ.Σ. της ΠΟ ΕΜΔΥΔΑΣ εννέα (9) ημέρες το
μήνα συνδικαλιστική άδεια επιπρόσθετα δε προβλέπονται και τρεις (3) ημέρες
συνδικαλιστικής άδειας από την ιδιότητά του ως Προέδρου της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατ.
Κρήτης (οι παραπάνω μέρες αποτελούν ελάχιστο νομοθετημένο όριο με πρόβλεψη για
αύξησή τους).
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και το γεγονός ότι ο συνάδελφος Σαραντάς
Γέμελος με "ευλάβεια" τήρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες, αποτελεί τουλάχιστον
αυταρχική και βαθιά αντιδημοκρατική συμπεριφορά των οργάνων του Δήμου η κλήση
σε απολογία, πολύ δε περισσότερο το σκεπτικό που αναπτύσσεται σ΄ αυτήν καλώντας
τον να απολογηθεί για τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα. Επισημαίνουμε ότι τα
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συνδικαλιστικά στελέχη απολογούνται για τη δράση τους στα συνδικαλιστικά τους
όργανα δηλ. Διοικητικά Συμβούλια, Γενικές Συνελεύσεις και στα Συνέδρια των
Ομοσπονδιών τους, σε καμία δε περίπτωση δεν προβλέπεται να απολογούνται στα
όργανα της εργοδοσίας.
Κύριε Δήμαρχε, θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτή η αντιδημοκρατική διαδικασία
δεν είναι σε γνώση σας, συνεπώς ζητούμε την άμεση παρέμβασή σας για την ανάκληση
της ώστε να λήξει ομαλά το ζήτημα και ο συνάδελφος μας να συνεχίσει απρόσκοπτα
την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ανακοίνωση συμπαράστασης στο συνάδελφο Σαράντο Γέμελα,
Μηχανολόγο Μηχανικό, υπάλληλο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων
και Μελετών του Δήμου Ηρακλείου, μέλος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ/ΤΑΚ, Πρόεδρο της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και
μέλος του Δ.Σ. της Π.Ο. ΕΜΔΥΔΑΣ.

Ο συνάδελφος Σαράντος Γέμελας διώκεται από τον Προϊστάμενο της
Δ/νσης στην οποία υπηρετεί, διότι στα πλαίσια εκτέλεσης των συνδικαλιστικών
του καθηκόντων, ως εκλεγμένος Πρόεδρος της ΕΜΔΥΔΑΣ Ανατολικής Κρήτης και
μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας ΕΜΔΥΔΑΣ, απαιτεί το αυτονόητο,
δηλαδή χρόνο να ασκεί τα καθήκοντά του αξιοποιώντας τις προβλεπόμενες από
το νόμο συνδικαλιστικές άδειες.
Θέλουμε να τονίσουμε ότι τα συνδικαλιστικά στελέχη απολογούνται για τη
δράση τους στα συνδικαλιστικά τους όργανα δηλ. τα Διοικητικά Συμβούλια, τις
Γενικές Συνελεύσεις και τα Συνέδρια, σε καμία όμως περίπτωση δεν προβλέπεται
να απολογούνται για τη συνδικαλιστική τους δράση στα όργανα της εργοδοσίας.
Η αβάσιμη, αυθαίρετη και αυταρχική δίωξη του συναδέλφου Σαράντου Γέμελα, μέλους της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ-ΤΑΚ, σηματοδοτεί τους κινδύνους στους
οποίους μας οδηγεί η κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους της Διοίκησης ως απόπειρα
εκφοβισμού και καταστολής της συνδικαλιστικής δράσης και επιτάσσει την επαγρύπνηση όλων μας για τη διαφύλαξη του δικαιώματος στο συνδικαλισμό, της
δημοκρατίας και της νομιμότητας.
Τα δικαιώματα αυτά θα υπερασπιστούμε με συνέπεια, όπως πάντα κάναμε
και όπως θα κάνουμε σε κάθε περίπτωση παραβίασής τους.

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ο.Τ.Α
ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, 20 Φεβρουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Με αφορµή την κλήση σε απολογία του Προέδρου της ΕΜ∆Υ∆ΑΣ -ΑΚ, Σαράντου Γέµελα στο
∆ήµο Ηρακλείου, λόγω της συνδικαλιστικής του δράσης, ο σύλλογος µας εκφράζει την αµέριστη
συµπαράσταση του στο συνάδελφο.
∆υστυχώς η δηµοτική αρχή του Ηρακλείου υπέπεσε σε ατόπηµα, παρερµηνεύοντας κατά το δοκούν τον
συνδικαλιστικό νόµο (1264/82) και συγχέοντας τον µε τον κώδικα δηµοτικών υπαλλήλων (N.3584/07).
∆εν ξέρουµε αν κάνει το “λαγό” εν όψει της αναθεώρησης του συνδικαλιστικού νόµου, η οποία είναι
µνηµονιακή απαίτηση ή απλά λειτουργεί σπασµωδικά, λόγω της ουσιαστικής συνδικαλιστικής δράσης του
συναδέλφου. Εξάλλου γνωρίζουµε πλέον πολύ καλά µετά από τόσα µνηµονιακά χρόνια την τακτική τους.
Πρώτα λοιδορείται µια κοινωνική, εργασιακή κατάκτηση ή δηµόσιο αγαθό, εστιάζοντας στα «στραβά»
του και αποσκοπώντας στον κοινωνικό αυτοµατισµό – κανιβαλισµό. Στη συνέχεια, κατόπιν της απαίτησης
του λαού (!), έρχεται η κυβέρνηση να νοµοθετήσει, λύνοντας έτσι το πρόβληµα!!!
Να ξεκαθαρίσουµε ότι ο συνδικαλιστικός νόµος είναι σαφέστατος όσον αφορά τις συνδικαλιστικές άδειες
και σε ποιους και πως χορηγούνται. Ο νοµοθέτης είχε προβλέψει, τριανταπέντε χρόνια πριν (!), το
αυτονόητο τότε, το οποίο σήµερα κάποιοι κάνουν ότι δεν το καταλαβαίνουν. ∆ηλαδή ότι σε εργαζόµενο,
εκλεγµένο από τους συναδέλφους του, δεν χρειάζεται να εγκρίνει ο εργοδότης του την συνδικαλιστική
άδεια του. Αν ο εκλεγµένος συνδικαλιστής ζητούσε έγκριση από τον εργοδότη του, προκειµένου να
δραστηριοποιηθεί συνδικαλιστικά, θα µιλούσαµε για συνδικαλισµό;
Η συνδικαλιστική δράση του κάθε εργαζόµενου κρίνεται από τη συνείδηση του (ναι κύριοι, υπάρχει και
αυτό!) καθώς και από τους συναδέλφους που τον τίµησαν µε τον ψήφο τους και σ’ αυτούς και µόνο θα
απολογηθεί και θα κριθεί για το έργο του.
Τώρα, εάν κάποιος εργαζόµενος συνδικαλιστής, όπως ο Σαράντος Γέµελας, ενοχλεί κάποιους µε τη δράση
του, ας βρουν άλλο τρόπο να τον σταµατήσουν. Μήπως δηλαδή, θα πρέπει να εξετάζεται η ουσία και το
δίκαιο των εργασιακών αιτηµάτων, αντί κάποιοι να αναλώνονται προσπαθώντας “να πάρουν κεφάλια” των
- κατ’ αυτούς - ενοχλητικών ;;;
Καλούµε όλους τους εργαζόµενους, δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, να συσπειρωθούν γύρω από τα
σωµατεία τους.
Να µην απεµπολήσουν το δικαίωµα τους να συνδικαλίζονται, συµπράττοντας άθελα τους µε λογικές
κοινωνικού αυτοµατισµού.
Τα εργασιακά δικαιώµατα κατακτήθηκαν µε αίµα. Ας µην τους κάνουµε την χάρη να τα
απαξιώσουµε περισσότερο. Ενδυναµώστε τα σωµατεία σας µε την ενεργό συµµετοχή σας.
Έτσι όποια φαινόµενα διαστρέβλωσης του συνδικαλισµού και του ρόλου των συνδικαλιστών και θα
αποµονωθούν και δεν θα αποτελούν άλλοθι για επιθέσεις στα δικαιώµατα των εργαζοµένων και σε
ευκαιριακές συκοφαντίες των αγώνων τους.

