Ψήθηζκα Γεληθήο πλέιεπζεο ΠΟΚ
Ιαηαγγέιινπκε ηελ σκή θαη απξνθάιππηε παξέκβαζε ηνπ Λνλνκεινύο Πξσηνδηθείνπ
Αζελώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο εξγνδνζίαο. Η θαηάπηπζηε απόθαζε νπζηαζηηθά
αθπξώλεη ην 29ν πλέδξην ηνπ ΕΙΑ, ησλ απνθάζεσλ ηνπ θαη ησλ αξραηξεζηώλ ηνπ, πηνζεηώληαο
κηα επηθύλδπλε επηρεηξεκαηνινγία πνπ θαζηζηά ηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ησλ εξγαδνκέλσλ
έξκαηα ηεο θάζε Ιπβέξλεζεο, Εξγνδνζίαο, Δηθαζηεξίνπ.
Η απόθαζε απηή από ηελ δηθαζηή Σηακαηία Μεηζνπνύινπ ήξζε ζηελ εθδίθαζε ησλ αζθαιηζηηθώλ
κέηξσλ πνπ έθαλε ην ζσκαηείν ηεο ΑΛΦΑ Τξάπεδαο, θαζώο κε ζπληξηπηηθή απόθαζε ησλ ζπλέδξσλ πνπ
παξαβξίζθνληαλ ζην Σπλέδξην απνθιείζηεθε. Οη ιόγνη ηνπ απνθιεηζκνύ ηνπ ήηαλ όηη εκθάληδε ςεθίζαληεο γηα
ηελ Αζήλα από πεξηνρέο όιεο ηεο Ειιάδαο αιιά θαη ζαλ λα κελ έθηαλε απηό νη ςεθίζαληεο δελ είραλ θαη όια
ηα απαξαίηεηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα, ελώ όηαλ ηνπο δεηήζεθε λα ηα πξνζθνκίζνπλ αξλήζεθαλ.
Η απόθαζε ηνπ δηθαζηή πνπ νξίδεη σο αξκόδην ην Δηθαζηήξην λα ειέγρεη ην θύξνο ησλ εθιόγώλ ησλ
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, πεηώληαο ζηελ άθξε ηα ΔΣ θαη ηεο γεληθέο Σπλειεύζεηο, αθπξώλεη ζηελ πξάμε
ηε δπλαηόηεηα ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ, ηδηαίηεξα ησλ δεπηεξνβάζκησλ, λα ειέγρνπλ θαη λα
λνκηκνπνηνύλ ηνπο αληηπξνζώπνπο ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ ηνπο αξραηξεζηώλ όπσο πξνβιέπνπλ ξεηά ηα
θαηαζηαηηθά ησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, πνπ άιισζηε γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά από έλα
πξσηνβάζκην ζσκαηείν γηα λα γίλεη κέινο ζε δεπηεξνβάζκην. Αλνίγεη ην δξόκν ηνπ νινθιεξσηηθνύ άκεζνπ
ειέγρνπ ησλ ζπλδηθάησλ από ην θξάηνο θαη ηελ εξγνδνζία. Οδεγεί ηα ζπλδηθάηα θαη ηδηαίηεξα ηα
δεπηεξνβάζκηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα λα παίξλνπλ απνθάζεηο όρη ζηηο ΓΣ θαη ζηα Σπλέδξηα ηνπο αιιά ζηηο
αίζνπζεο ησλ δηθαζηεξίσλ πνπ ζα νξίδνπλ θαη ηηο δηνηθήζεηο!
H δηθαηνζύλε δελ είλαη θαζόινπ ηπθιή πξνθεηκέλνπ λα ρηππήζεη ην εξγαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα θαη
ηνπο εξγαηηθνύο αγώλεο, λα ππεξεηήζεη κε ηηο απνθάζεηο ηεο ηε κεγαινεξγνδνζία θαη ηελ θπβέξλεζε.
Απνθάζεηο γηα παξάλνκεο θαη θαηαρξεζηηθέο απεξγίεο, κε αζθαιηζηηθά κέηξα λνκηκνπνηνύληαη δεθάδεο
«κατκνύδεο» αληηπξόζσπνη ζηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα, πξντόλ ηεο λνζείαο θαη ηνπ καγεηξέκαηνο πνπ θάλεη ν
εξγνδνηηθόο θαη θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο κε ηελ επινγία ηεο εξγνδνζίαο, ηόηε κόλν έθπιεμε δελ πξνθαιεί
απηή ε σκή παξέκβαζε.
Ο θπβεξλεηηθόο θαη εξγνδνηηθόο ζπλδηθαιηζκνο, νη παξαηάμεηο ΛΕΣΑ (ΤΡΘΖΑ/ ΚΑΕ) –
ΠΑΙΕ – ΔΑΙΕ – ΜΕΑ ΠΟΡΕΘΑ – ΕΛΕΘ βάιαλε πιάηε γηα αθόκα κηα θνξά ώζηε ε λνζεία θαη ν
εθθπιηζκόο λα είλαη ηα θπξίαξρα ζηνηρεία θαη απηνύ ηνπ πλεδξίνπ ηνπ ΕΙΑ. Λάιηζηα είλαη νη ίδηνη
πνπ ηέμαλε ζην δηθαζηήξην γηα λα θαηαξγήζνπλ ηελ εθιεγκέλε δηνηθεζε θαη λα δηνξηζηεί
θαηλνύξηα. Οπηε κηα απόθαζε θαηαδίθεο γηα ηελ απόθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ, νύηε θαλ λα
ζεβαζηνύλ θαη λα ππεξαζπίζνπλ ηελ απόθαζε ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ ΕΙΑ ζην
νπνίν πήξαλ κέξνο 1.161 αληηπξόζσπνη εθπξνζσπώληαο 268 ζσκαηεία θαη ρηιηάδεο ςεθίζαληεο
εξγαδόκελνπο.
Δελ δερόκαζηε θαη δελ λνκηκνπνηνύκε απηήλ ηελ σκή παξέκβαζε ησλ δηθαζηεξίσλ ζην
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα. Σελ αληηπαιεύνπκε κε θάζε ηξόπν. Δελ αλαγλσξίδνπκε θακηά λόζα θαη
δηνξηζκέλε δηνίθεζε ηνπ ΕΙΑ.
Τα παξαπάλσ είλαη κηα αθόκα απόδεημε ηε ζρεδηαδνπλ θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία κε ην λέν
ζπλδηθαιηζηηθό λόκν, απηό πνπ ζέινπλ είλαη έλα θίλεκα δεκέλν ρεηξνπόδαξα πνπ δε ζα ακθηζβεηεί θαη δε ζα
νξγαλώλεη ηελ πάιε ελάληηα ζηα αληεξγαηηθά κέηξα, δελ ζα νξγαλώλεη ηνπο εξγάηεο θαη ηνπο αλέξγνπο γηα λα
δηεθδηθήζνπλ όζα ηνπο ζηεξεί ε εθκεηάιιεπζε από ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο θαη νη αληηιατθνί λόκνη.
Θέινπλ ηα λέα αληηιατθά κέηξσλ πνπ εηνηκάδνληαη λα θέξνπλ γηα ηα εξγαζηαθά, ηηο ΣΣΕ, ηηο νκαδηθέο
απνιύζεηο, λα πεξάζνπλ κέζα ζε θιίκα ηξνκνθξαηίαο θαη θόβνπ. Φξεηάδνληαη Έλα θίλεκα πνπ ζα είλαη
θνιανύδνο ζηνλ θνηλσληθνεηαηξηζκό θαη κεραληζκόο λνκηκνπνίεζεο ηεο αληηιατθήο πνιηηηθήο κέζα ζηνπο
εξγάηεο, ζηα πξόηππα ηεο ΓΣΕΕ, ηεο ΑΔΕΔΥ θαη άιισλ εξγαηνπαηεξίζηηθσλ ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγάλσλ. Θέινπλ
λα επηβάιινπλ ζηγή λεθξνηαθείνπ.
Οη εξγαδόκελεο θαη νη εξγαδόκελνη ηεο Αζήλαο λα νξγαλσζνύλ καδηθά ζηα ζπλδηθάηα ηνπο. Με γεληθέο
ζπλειεύζεηο θαη άιιεο καδηθέο δηαδηθαζίεο λα δσληαλέςνπλ ηα ζπλδηθάηα θαη λα ηα κεηαηξέςνπλ ζε θέληξα
νξγάλσζεο θαη αγώλα ελάληηα ζηελ αληηιατθή πνιηηηθή θπβέξλεζεο – εξγνδνζίαο – Ε.Ε. Να ζέζνπλ ζην
επίθεληξν ησλ δηεθδηθήζεσλ ηνπο ηελ θαηάξγεζε όισλ ησλ αληεξγαηηθώλ λόκσλ, ηελ πάιε γηα ηηο ζύγρξνλεο
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αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ηελ πάιε γηα ΣΣΕ θαη ηελ θάιπςε όισλ ησλ απσιεηώλ
πνπ ππέζηεζαλ νη εξγαδόκελνη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Να δώζνπλ κηα πξώηε καδηθή θαη
καρεηηθή απάληεζε ζηηο 17 Οθηώβξε, ζην ζπιιαιεηήξην ζηελ Αζήλα, πνπ νξγαλώλνπλ πάλσ από 420
Οκνζπνλδίεο, Εξγαηηθά Κέληξα θαη Σπλδηθάηα.
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