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Απόφαση της ΓΣ του ΣΕΚΑ της 08.03.20

ΨΗΦΙΣΜΑ

Ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων (Σ.ΕΚ.Α.) καταδικάζει και καταγγέλλει τις μεθοδεύσεις της
ηγετικής ομάδας της Γ.Σ.Ε.Ε. για συνέδριο παρωδία που θυμίζει  άλλες εποχές και φιλοδοξεί  να
γράψει νέες μαύρες σελίδες στην ιστορία του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος. 
Η ανακοίνωση για διεξαγωγή συνεδρίου  σε πολυτελές  ξενοδοχείο στο Καβούρι  Αττικής με  fast
track  εργασίες λίγων  ωρών την  Τρίτη  25  Φλεβάρη,  με  συνοπτικές  διαδικασίες  που  δεν
προβλέπονται  από κανένα  καταστατικό,  αποδεικνύει  ότι  αυτή  η  πλειοψηφία  μόνο  συνέδριο  δεν
ήθελε  να  γίνει.  Δε  ήθελε  να  συζητηθούν  τα  προβλήματα  των  εργαζομένων,  ένα  μόνο  τους
ενδιαφέρει,  πώς θα νομιμοποιήσουν τα όργια και τη νοθεία προκειμένου να στρογγυλοκαθίσουν
πάλι  στις  καρέκλες  τους  και  να  προσφέρουν  τις  υπηρεσίες  τους  στην  εργοδοσία  και  στις
κυβερνήσεις. 
Πήραν και τα μέτρα τους για να εξασφαλίσουν τους σχεδιασμούς τους. Οι ίδιοι ανήγγειλαν ότι αυτή
η παρωδία  θα εποπτεύεται  από τον  Πρωθυπουργό,  τον  Εισαγγελέα  του Αρείου Πάγου,  τον
Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, παρουσία αστυνομικής δύναμης. Όλη αυτή η προστασία είναι
προφανώς η επιβράβευση της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, που δήλωσε: «πολύ κακό για το τίποτα»
για το νέο ασφαλιστικό Κατρούγκαλου-Βρούτση, που συμφώνησε με τον ΣΕΒ στην ίδρυση Εθνικού
Επαγγελματικού Ταμείου, που υπέγραψε στα μουλωχτά τη διατήρηση του άθλιου κατώτατου μισθού
για τους εργαζόμενους…
Η κυβέρνηση φέρει μεγάλη ευθύνη! Καμιά δουλειά δεν έχει να παρεμβαίνει και να καθορίζει
τις διαδικασίες του συνδικαλιστικού κινήματος!
Απαιτούμε  γνήσια  συνέδρια,  με  βάση  το  καταστατικό  της  ΓΣΕΕ  που  αφορούν  τόσο  στη
νομιμοποίηση των συνέδρων όσο και στη χρονική διάρκεια του συνεδρίου,  προκειμένου να
τοποθετούνται  οι  παρατάξεις,  οι  αντιπρόσωποι,  να  γίνεται  συζήτηση  για  τα ζητήματα που
αφορούν  τους  εργαζόμενους  και  να  αποφασίσουν  με  δημοκρατικές  διαδικασίες.  Συνέδρια
χωρίς νόθους αντιπροσώπους, εργοδότες, ΜΑΤ και κρατική βία! 
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