
 

Θεςςαλονίκθ, 19.5.2021 

 

Αγαπθτζσ Συναδζλφιςςεσ, Αγαπθτοί Συνάδελφοι, 

Η πανδθμία του covid δεν απειλεί μόνο τισ ηωζσ μασ. Στο όνομα τθσ πανδθμίασ κάποιοι βρικαν ευκαιρία να 

ςτεριςουν από τουσ πολίτεσ κεμελιϊδεισ ελευκερίεσ και νομίηουν ότι ζχουν δικαίωμα να αλλάξουν τθ λειτουργία 

δθμοκρατικϊν κεςμϊν. Εκτόσ από τθ Βουλι των Ελλινων, θ κυβερνθτικι πολιτικι τθσ απαξίωςθσ των 

δθμοκρατικϊν κεςμϊν ζχει περάςει και ςε άλλα όργανα, και ςυγκεκριμζνα και ςτο Σφλλογο Εφοριακϊν Ν. 

Θεςςαλονίκθσ – Κιλκίσ – Χαλκιδικισ. 

Η Διοίκθςθ του Συλλόγου μασ (αποκλειςτικά αποτελοφμενθ από μζλθ τθσ ΔΑΚΕ Εφοριακϊν) κεωρεί ότι ζχοντασ τθν 

πλειοψθφία των εδρϊν (7 ςτισ 11) μπορεί να αποφαςίηει για μασ χωρίσ εμάσ. Συγκεκριμζνα, θ από 18.5.2021 με 

αρικμό πρωτοκόλλου 23 ανακοίνωςθ, που βρικαμε ςιμερα ςτο υπθρεςιακό μασ ταχυδρομείο, είναι το τελευταίο 

δείγμα τθσ πρακτικισ «είμαςτε πλειοψθφία οπότε περνάμε ότι κζλουμε». Δθμοςιεφεται μια ανακοίνωςθ από το 

Σφλλογο, χωρίσ να ζχουν ερωτθκεί οι άλλεσ παρατάξεισ, χωρίσ προθγοφμενθ ςυηιτθςθ, χωρίσ ςυνεδρίαςθ του 

Δ.Σ.!!!! 

Το ποτιρι ξεχείλιςε! Δεν είναι το πρϊτο δείγμα γραφισ από τθν ΔΑΚΕ τθσ απαξίωςθσ των δθμοκρατικϊν 

λειτουργιϊν του Συλλόγου. Από τθν ανάλθψθ τθσ κθτείασ του, το φκινόπωρο του 2017, το προεδρείο τθσ ΔΑΚΕ ζχει 

επιδείξει αρκετζσ φορζσ ζπαρςθ!  

 Καταγγζλλουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2020 μζχρι και ςιμερα οι ςυνεδριάςεισ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου του Συλλόγου γίνονται ςτθν καλφτερθ περίπτωςθ  ανά δφο μινεσ.  

 Καταγγζλλουμε ότι οι τελευταίεσ ςυνεδριάςεισ του Δ.Σ. δεν κρατάνε παραπάνω από μία ϊρα, γιατί τα 

μζλθ του προεδρείου του ςυλλόγου επικαλοφνται άλλεσ υποχρεϊςεισ.  

 Καταγγζλλουμε ότι τόςο το μιςκολόγιο, που ιδθ ψθφίςτθκε, αλλά όςο και το  επικείμενο βακμολόγιο, 

δεν ςυηθτικθκαν ςτο βακμό που κα άρμοηε ςε δφο νομοκετιματα που κα επθρεάςουν (αρνθτικά) τισ 

ςυνκικεσ εργαςίασ μασ ςτο μζλλον, ειδικά, αφοφ θ ΔΑΚΕ ζχει αλλάξει τθν ςτάςθ τθσ απζναντι ςτο 

μιςκολόγιο. 

 Καταγγζλλουμε ότι, όταν εκφράηουμε αντίκετθ άποψθ από τθν «επιτρεπτι» άποψθ τθσ ΔΑΚΕ, 

ειςπράττουμε χλευαςμό και μασ αφαιρείται ο λόγοσ. 

Το ηιτθμα του μιςκολογίου και του βακμολογίου είναι φψιςτθσ ςθμαςίασ για το μζλλον μασ, και θ ζλλειψθ 

δθμοκρατικοφ διαλόγου και διαβοφλευςθσ ςε επίπεδο πρωτοβάκμιων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων δίνει τθ 

χαριςτικι βολι ςτο ςυνδικαλιςτικό κίνθμα, δίνει το άλλοκι για τθν κατάργθςθ των ςυνδικαλιςτικϊν μασ 

ελευκεριϊν! 

Όχι ςτθν απαξίωςθ των δθμοκρατικϊν λειτουργιϊν και του κεςμικοφ ρόλου του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου του Συλλόγου μασ!!! 

 


