
Εβδομαδιαία ενημέρωση  

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ 

Τεύχος 131 

6 Οκτωβρίου 2015 

Υπεύθυνη: Μαρία Φιλιοπούλου  

Κοινωνικό Πολύκεντρο,  Διοσκούρων 4 & Πολυγνώτου 2103310080-1  www.kpolykentro.gr  

«Αλληλεγγύη στους έλληνες εργαζόμενους» το συνεδριακό ψήφισμα της ETUC για την Ελλάδα  

«….Η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων, 

εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη της προς τους Έλληνες 

εργαζόμενους, στο συνεχή αγώνα  που κά-

νουν να ανταπεξέλθουν στις πολιτικές που 

καταδίκασαν την Ελλάδα και τη νεολαία 

της στην ανεργία και τη μετανάστευση, 

καταστρέφοντας την παραγωγική υποδομή 

της χώρας και υπονομεύοντας τον κοινωνι-

κό ιστό τροφοδοτώντας τα ρατσιστικά και 

νεοναζιστικά κοινωνικά ρεύματα . 

Απαιτούμε το σταμάτημα της κρατικής παρέμβασης στις 

ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις  που κατάργησε 

συλλογικές συμβάσεις και τον κοινωνικό διάλογο, καθιστών-

τας περιττούς τους κοινωνικούς εταίρους, δημιουργώντας 

έτσι ένα απαράδεκτο προηγούμενο για την ΕΕ. Απαιτούμαι 

από την ΕΕ και την ελληνική κυβέρνηση  να λάβουν όλα τα 

απαραίτητα μέτρα για την αποκατάσταση 

των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύ-

σεων και της αυτονομίας των κοινωνικών 

εταίρων, να στηρίξουν τον κοινωνικό διάλο-

γο σεβόμενες τις ευρωπαϊκές συνθήκες και 

την εθνική νομοθεσία. 

Καταδικάζουμε κάθε είδους μονομερή κυ-

βερνητική παρέμβαση στη συνδικαλιστική αυτονομία, τον 

εκφοβισμό των συνδικάτων και απαιτούμε την επιστροφή της 

προαπαιτούμενης συνδικαλιστικής εκπροσώπησης στις δομές 

του κοινωνικού διαλόγου.  (Συνέχεια στην σελ. 2) 

Υπό το φως  των πρόσφατων  απο-

καλύψεων και στο πλαίσιο της εκπό-

νησης των συστάσεων του Ευρωπαϊ-

κού Κοινοβουλίου για την 

TiSA (Πολυμερής Εμπορι-

κή Συμφωνία για τις Υπη-

ρεσίες), η ETUC στο 13ο 

συνέδριο της έθεσε τους 

παρακάτω όρους για να 

διασφαλίζεται: 

Το άνοιγμα των διαπραγ-

ματεύσεων στο ευρύ κοινό, 

με την ενεργή συμμετοχή 

του ευρωπαϊκού κοινοβου-

λίου, των εθνικών κοινο-

βουλίων, των κοινωνικών 

εταίρων και των οργανώσε-

ων πολιτών. 

Την προστασία των δημόσιων υπη-

ρεσιών και συγκεκριμένα ότι δεν θα 

ασκηθεί πίεση είτε άμεσα προς 

όφελος της απελευθέρωσής ή ιδιωτι-

κοποίησής τους  είτε έμμεσα με περι-

οριστικούς όρους οποιασδήποτε 

ρήτρας των συμφωνιών που δύναται 

να επιβάλει μερικό ή ακόμη και συ-

νολικό εμπόδιο σε δημόσιες υπηρε-

σίες να λειτουργήσουν. Γι αυτό το 

λόγο ζητάμε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, υπηρεσίες όπως  η υγεία, 

η πρόνοια, η εκπαίδευση, η ύδρευση 

και η διαχείριση αποβλήτων να α-

ποκλειστούν από την «οπτική» οιασ-

δήποτε εμπορικής συμφωνίας. 

Το δικαίωμα των κρατών μελών να 

ρυθμίζουν και να εισάγουν νέες 

ρυθμίσεις σε θέματα εργασιακών, 

κοινωνικών, περιβαλλοντικών και 

καταναλωτικών προτύπων δεν πρέ-

πει να τεθεί σε κίνδυνο μέσω των 

συμφωνιών. Πχ μεταξύ  δύο όμοιων 

υπηρεσιών τα κράτη μέλη πρέπει να 

έχουν τη δυνατότητα να ευνοούν 

εκείνη που τηρεί περισσότερο τα 

ευρωπαϊκά πρότυπα εργασίας. 

Οι κυβερνήσεις πρέπει να διατηρή-

σουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν 

πλήρως σε περιόδους οι-

κονομικής κρίσης, καθώς 

και για τον περιορισμό 

των διεθνών χρηματοδο-

τικών ροών, ώστε να προ-

λαμβάνονται οι νομισμα-

τικές κρίσεις.  

Να μην τεθούν σε κίνδυ-

νο τα ευρωπαϊκά πρότυ-

πα προστασίας δεδομέ-

νων όπως αυτά προβλέ-

πονται στη σχετική ευρω-

παϊκή ρύθμιση (EU Gen-

eral Data Protection). Να 

διατηρηθεί η εντοπιότητα (σε επίπε-

δο χώρας) στη συλλογή και στη ρύθ-

μιση των κανόνων προστασίας τους. 

Οποιαδήποτε ρύθμιση ευνοϊκή ως 

προς την προσωρινή ελεύθερη μετα-

κίνηση εργαζομένων δεν πρέπει σε 

καμία περίπτωση να ακυρώνει εργα-

σιακούς κανόνες και όρους των συλ-

λογικών συμβάσεων των χωρών 

υποδοχής.  

Ολόκληρο το ψήφισμα εδώ 

Επείγον ψήφισμα της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) για την TiSA  

Στιγμιότυπο από την ημέρα κατάθεσης του ψηφίσματος  
στο 13ο συνέδριο 

http://www.kpolykentro.gr/
https://www.etuc.org/documents/emergency-motion-tisa#.VhYuc-ztmkp


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΑΔΕΔΥ  Σχετικά με την επαναφορά στην Υπηρεσία «επίορκων» 

Το ανυπόστατο, δε, αυτού του 

επιχειρήματος καταδεικνύε-

ται από το γεγονός ότι ολόκ-

ληρη την τελευταία τετραετία 

(2011-2015) οι εκπρόσωποι 

των εργαζομένων δεν συμμε-

τείχαν στα πειθαρχικά συμβο-

ύλια. 

 

Πρόκειται για την κλασική 

συνταγή της αποπροσανατο-

λιστικής εκμετάλλευσης απα-

ράδεκτων και αισχρών φαι-

νομένων παραβατικότητας 

και διαφθοράς, με στόχο την 

ενοχοποίηση του συνόλου των 

εργαζομένων στο Δημόσιο 

Τομέα και την αποσιώπηση 

των ευθυνών του πελατειακο-

ύ, διαμεσολαβητικού, διαπλε-

κόμενου μέρους του κυρίαρ-

χου πολιτικού συστήματος 

που κακοδιοικεί, συγκαλύπ-

τει και αρνείται τη διαφάνεια. 

 

Καλούμε την Κυβέρνηση και 

τους αρμόδιους Υπουργούς 

να αφήσουν τις προφάσεις 

και να μεριμνήσουν για την 

εφαρμογή του Νόμου για 

όσους αποδεδειγμένα έχουν 

διαπράξει αδικήματα που 

επισείουν την ποινή της ορισ-

τικής παύσης. 

 

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο, 

τέλος, δηλώνουν ότι σε καμία 

περίπτωση δεν πρόκειται να 

δεχτούν οποιαδήποτε σκέψη 

για επαναφορά διατάξεων 

του προηγούμενου Νόμου, οι 

οποίες παραβίαζαν κατάφο-

ρα το τεκμήριο της αθωότη-

τας, αφού μια απλή κατηγορί-

α και παραπομπή στο πειθαρ-

χικό, αποτελούσε λόγο επαρ-

κή για να τεθεί υπάλληλος σε 

αυτοδίκαιη αργία, χωρίς να 

έχει αποδειχθεί η ενοχή του. 

 

Κατεβάστε το ΔΤ εδώ 

Με αφορμή το ζήτημα των 

«επίορκων» υπαλλήλων που 

επέστρεψαν στις Υπηρεσίες 

τους, η Εκτελεστική Επιτροπή 

της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τονίζει τα εξής: 

 

Η μη απομάκρυνση από τις 

Δημόσιες Υπηρεσίες καταδι-

κασθέντων δημοσίων υπαλλή-

λων για πειθαρχικά αδικήμα-

τα και η μη πιστή τήρηση των 

σχετικών διατάξεων του πει-

θαρχικού κώδικα βαρύνει α-

ποκλειστικά και μόνο τους 

εκπροσώπους της Διοίκησης 

στα Πειθαρχικά Συμβούλια, οι 

οποίοι διορίζονται από την 

εκάστοτε Κυβέρνηση και απο-

τελούν την πλειοψηφία σε κάθε 

πειθαρχικό όργανο. 

 

Η παραπληροφόρηση, περί 

δήθεν ευθύνης των εκπροσώ-

πων των εργαζομένων που 

συμμετέχουν σε αυτά, είναι 

σκόπιμη και απαράδεκτη.  
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Η ETUC ενώνεται με τους Έλληνες συναδέλφους της στο 

αίτημά τους για κοινωνικά αποδεκτές και βιώσιμες λύ-

σεις, οι οποίες θα αντι-

μετωπίζουν τα συνδι-

κάτα ως ισοδύναμα 

στη λύση και όχι ως 

μέρος του προβλήμα-

τος 

Η λύση είναι ένα δια-

φορετικό μίγμα πολιτι-

κής που θα στοχεύει 

στη στήριξη των επεν-

δύσεων για την επίτευ-

ξη  βιώσιμης ανάπτυ-

ξης και απασχόλησης, 

τη διασφάλιση των 

εισοδημάτων με δίκαι-

η και αποτελεσματική 

φορολογία, την αναβάθμι-

ση της ρυθμιστικό ρόλου κράτους στη προστασία της 

κοινωνικής συνοχής και του περιβάλλοντος. 

Η ETUC και  τα συνδικάτα — μέλη μας δεσμευόμαστε να 

πιέσουμε τις κυβερνήσεις και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 

όργανα να αλλάξουν 

ριζικά τις καταστροφικές 

οικονομικές και κοινωνι-

κές επιταγές του μνημο-

νίου, ιδιαίτερα τους δη-

μοσιονομικούς περιορισ-

μούς, τις ιδιωτικοποιήσε-

ις και την παρέμβαση 

στις συλλογικές διαπραγ-

ματεύσεις. Καλούμε για 

μια αναδιάρθρωση του 

χρέους για να εξασφαλισ-

τεί η βιώσιμη ανάπτυξη. 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το 

ψήφισμα εδώ 

….ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ETUC ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

Στιγμιότυπο από την 2η μέρα του συνεδρίου 

http://adedy.gr/%CF%83sxetikametinepanaforaeiorkondimosionypallilwn/
https://www.etuc.org/documents/emergency-motion-solidarity-greek-workers#.VhUNieztmkp


Ενημέρωση από την εξέλιξη των θεματικών ενοτήτων 

που παρουσιάστηκαν στο Διδυμότειχο 29 και 30 /9. 

Η ομάδα των εκπαιδευομένων ήταν πολύμορφη σε 

ότι αφορά την επαγγελματική σύνθεση, με συμμετοχή 

ατόμων διαφορετικών ειδικοτήτων και διοικητικών 

θέσεων.  

Σε πρώτο επίπεδο δουλέψαμε πάνω στις διοικητικές 

ικανότητες της επικοινωνίας και της διαχείρισης συγ-

κρούσεων (όπως εξειδικεύονται στην 4η ενότητα της 

θεματικής) καθώς και 

στην διαμόρφωση των 

βασικών δεξιοτήτων 

για την διοίκηση της 

ομάδας (σύμφωνα με 

την 5η ενότητα). 

- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΙΚΑ-

ΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙ-

ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓ-

ΚΡΟΥΣΕΩΝ 

Οι εκπαιδευόμενοι κλή-

θηκαν να συζητήσουν 

εισαγωγικά θέματα 

επικοινωνίας και της 

διαπραγμάτευσης. Επίσης έγινε συζήτηση για αντίσ-

τοιχα θέματα στον δικό τους εργασιακό χώρο. Όλοι 

συνέβαλαν με την εμπειρία τους ενώ υπήρξαν και 

γνώμες για το πώς έπρεπε να διαχειριστούν διάφορα 

θέματα. 

Προβλήθηκε video με παράδειγμα κακής επικοινωνί-

ας το οποίο οι εκπαιδευόμενοι κλήθηκαν να σχολιά-

σουν ενώ συμμετείχαν στην διεκπεραίωση ΤΕΣΤ Δι-

απραγμάτευσης. 

Επιπρόσθετα παρουσιάστηκαν τεχνικές ενεργητικής 

ακρόασης, καθώς και οι τακτικές διαπραγμάτευσης 

και διαχείρισης συγκρούσεων, όπως και οι τρόποι 

πειθούς. 

Υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την διαχείριση συγ-

κρούσεων στον εργασιακό χώρο και για τους τρόπους 

επίλυσης των διαφορών. 

- ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ 

ΟΜΑΔΑΣ  

Αρχικά οι εκπαιδευόμενοι ενημερώθηκαν για την 

θεωρία που διέπει την ικανότητα διοίκησης της ομά-

δος και στη συνέχεια εκπαιδεύτηκαν  εμπειρικά στη 

διαδικασία να 

είναι μέλη της 

ίδιας ομάδος με 

τρόπο ώστε να 

αντιληφθούν 

την διδασκόμε-

νη θεωρία στην 

πράξη. 

Για τον σκοπό 

αυτό παρουσι-

άστηκε διαδ-

ραστικά η προ-

τεινόμενη θεω-

ρία που είναι 

αναρτημένη 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι εκπαιδευόμενοι 

κλήθηκαν να συζητήσουν και να μεταφέρουν στην 

αίθουσα παραδείγματα διοίκησης από τον δικό τους 

εργασιακό χώρο. 

Επίσης δόθηκαν ασκήσεις και μελετάς περίπτωσης 

ώστε οι εκπαιδευόμενοι να επεξεργάζονται τα στοιχε-

ία εκείνα που διέπουν την διοίκηση της ομάδος 

(συνοχή, συνεργασία, δυναμική, συνέργεια). 

Σχολιασμός των επιμορφωτικών δράσεων του ΚΠ στις Διοικητικές & Οργανωτικές Ικανότητες από 
τον επιμορφωτή μας στο Διδυμότειχο Ασλάνη Αιμίλιο 

Εβδομαδιαία ενημέρωση  

Κοινωνικό Πολύκεντρο — ΑΔΕΔΥ 
Σελίδα 3 


