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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Να σταματήσουμ τώρα οι μετακιμήσεις συμαδέλφωμ χωρίς αίτηση  

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

ε μια πεοίξδξ πξσ ξι οσθμξί εταομξγήπ ςξσ ξογαμξγοάμμαςξπ-λεπίδι εμςείμξμςαι,  

πληθαίμξσμ ξι ασςαουικέπ μεςακιμήρειπ ρσμαδέλτχμ από ςξ έμα Τπξκαςάρςημα ρε έμα 

άλλξ υχοίπ ςημ αίςηρη ςξσπ, ςη θέληρη ςξσπ! Είμαι βέβαιξ, πχπ ςξ επόμεμξ διάρςημα 

ασςξύ ςξσ είδξσπ ξι μεςακιμήρειπ θα εμςαθξύμ ακόμη πεοιρρόςεοξ για μα «μπαλώρξσμ 

όρξ όρξ» ςιπ υιλιάδεπ ελλείφειπ εογαςικξύ δσμαμικξύ ρςξμ e-ΕΥΚΑ παςώμςαπ βέβαια και 

ρςξμ ασςαουικό «Δημξριξϋπαλληλικό Κώδικα».  

Απξδεικμύεςαι πεοίςοαμα πχπ η σλξπξίηρη ςξσ αμςιδοαρςικξύ ξογαμξγοάμμαςξπ 

απξςελεί ςξ όυημα για μέξ υςύπημα ρςξσπ όοξσπ εογαρίαπ, ςηπ καλλιέογειαπ τόβξσ και 

εμ ςέλει ςηπ απξγξήςεσρηπ ςχμ εογαζξμέμχμ. Οι μεςακιμήρειπ με απόταρη ςηπ Διξίκηρηπ 

πξσ εταομόζξμςαι από ςημ κσβέομηρη ςηπ ΝΔ, γίμξμςαμ και επί κσβέομηρηπ ΤΡΙΖΑ αλλά 

και παλιόςεοα, απξςελξύμ εογαλείξ ενσπηοέςηρηπ κξμμαςικώμ ρκξπιμξςήςχμ, 

υειοαγώγηρηπ και εναγξοάπ ρσμειδήρεχμ. Διατξοεςικά θα γιμόςαμ δεκςά ςα αιςήμαςα 

για μεςακίμηρη ςχμ ρσμαδέλτχμ πξσ ςξ επιθσμξύμ ρε αμςίθερη με ασςώμ πξσ δεμ έυξσμ 

κάμει αίςηρη!  

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ μα σταματήσουμ οι αυταρχικές μετακιμήσεις εδώ και τώρα! 

Για μα υοσρώρξσμ ςξ υάπι, η διξίκηρη, έυξμςαπ θεομξύπ σπξρςηοικςέπ όλεπ ςιπ 

σπόλξιπεπ ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ, ρε ξοιρμέμεπ πεοιπςώρειπ εκδίδει «Ποξρκλήρειπ 

Εμδιατέοξμςξπ». Με ασςό ςξμ ςοόπξ ποξρπαθξύμ μα απξκούφξσμ, ατεμόπ πχπ, η 

διεκπεοαίχρη ςέςξιξσ είδξσπ αιςήρεχμ μπξοεί μα γίμει μέρχ ςχμ Τπηοεριακώμ 

σμβξσλίχμ και ατεςέοξσ, πχπ η κάλσφη ςχμ ξογαμικώμ κεμώμ παοαπέμπξμςαι ρςιπ 

καλέμδεπ!  

Με άλλα λόγια, σπξρςηοίζξσμ πχπ ξι ελλείφειπ ποξρχπικξύ μα καλστθξύμ με 

μεςακιμήρειπ από μια λιγόςεοη σπξρςελευχμέμη Τπηοερία ρε μια άλλη ςοαγικά 

σπξρςελευχμέμη Τπηοερία! Εάμ δεμ σπάουξσμ εμδιατεοόμεμξι όπχπ για παοάδειγμα ρςξ 

Α' Σξπικό Τπξκαςάρςημα Μιρθχςώμ Θερραλξμίκηπ (ς. ΙΚΑ Ιχμίαπ) ςόςε ςι γίμεςαι; Δίμξσμ 

άλλξθι ρςιπ Διξικήρειπ για μα ρσμευίρξσμ αλώβηςεπ ςιπ ασςαουικέπ μεςακιμήρειπ!! Αμ 

ασςό δεμ είμαι ξι καλύςεοεπ σπηοερίεπ ρςημ κσβέομηρη και ςξ ρύρςημα ςόςε ςι είμαι;  

Καλούμε το ΔΣ του συλλόγου μα σταθεί στο ύψος τωμ περιστάσεωμ, μα πάρει 

απόφαση για παράσταση διαμαρτυρίας μετά το πέρας του ωραρίου ή οποιαδήποτε 

άλλη μορφή πάλης τις επόμεμες μέρες ώστε μα αμαδειχθεί το πρόβλημα. Καμία αμοχή 

στις αυταρχικές αποφάσεις της Διοίκησης.  

Διεκδικούμε αγωμιστικά: 

 Να αμακληθξύμ ςώοα ξι ασθαίοεςεπ μεςακιμήρειπ εκςόπ εάμ σπάουει ποόθερη ςχμ 

ίδιχμ ρσμαδέλτχμ. Κάςχ ςα υέοια από ςξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ ΕΥΚΑ και ςα 

δικαιώμαςα ςξσπ.  

 Άμερεπ ποξρλήφειπ μόμιμξσ ποξρχπικξύ ρςξμ ΕΥΚΑ ρύμτχμα με ςιπ ρημεοιμέπ 

αμάγκεπ ςξσ. Μξμιμξπξίηρη ρσμαδέλτχμ ΙΔΑΦ.  

 Όυι ρςη ρσγυώμεσρη - κλείριμξ δξμώμ ςξσ e-ΕΥΚΑ.  

 Να επαμαποξρλητθξύμ ξι έμπειοξι απξλσμέμξι ρσμάδελτξί μαπ.          22 Ιξσμίξσ 2021 
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