
ΑΔΕΣΜΕΥΤΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΣ 15/11/2021

Συνάδελφοι, με αφορμή το ενημερωτικό σημείωμα του συλλόγου (αρ. πρωτ.230), μετά το
έκτακτο ΔΣ 15/11/2021, για την διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης, σας γνωρίζουμε την θέση
της παραταξης μας στο ΔΣ:

Η γενική συνέλευση έχει αποφασιστεί ομόφωνα απο όλες τις παρατάξεις.
Προτείναμε να μεταφερθεί η ημερομηνία της συνέλευσης στίς 10/12/2021 απο 19/11
και 20/11 που ήταν η πρόταση της επιτροπής. Δηλαδή να διεξαχθεί μετά το
συνεδρειο της ΠΟΣΕ (24/11 μεχρι 26/11) και μετά την απεργία της 3/12/2021. Το
σκεπτικό της πρότασης μας, ήταν η μεταφορά της ημερομηνίας να γίνει αποκλειστικά
για λόγους καλύτερης προετοιμασίας. Οι αποφάσεις του καταστατικού συνεδρίου
που θα είναι πολυ σημαντικές για το συνδικαλιστικο μας κίνημα, καθώς και η
αγωνιστική εμπειρία απο την απεργία της 3/12, θα μεταφερθούνε μέσα στην γενική
συνέλευση. Οι συνάδελφοι πρέπει να συμμετεχουν και να κάνουν αγωνιστικές
προτάσεις για να διαμορφωθεί ένα αγωνιστικο πλαίσιο το οποίο πρέπει ο σύλλογος
να το υλοποιήσει.Τα υγειονομικά πρωτόκολλα είναι γνωστά, αλλα πρέπει να
λειτουργήσει και το συνδικαλιστικό κίνημα. Να βρεθεί ένας τρόπος για να
συμμετέχουν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι.

Το ενημερωτικο σημείωμα του συλλόγου αναφέρει:
Η πλειοψηφία του Δ.Σ. (Σ.Ε.Κ.- ΔΑΚΕ – Αδέσμευτη Αγωνιστική Συνεργασία) εξέφρασε την
άποψη ότι λόγω της πολύ ανησυχητικής επιδημιολογικής κατάστασης που επικρατεί στην
πόλη μας είναι ανεύθυνο να προχωρήσουμε στην διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης στις
ημερομηνίες που προτάθηκαν, καθώς και ότι θα πρέπει να συμμετέχουν και οι
ανεμβολίαστοι συνάδελφοι , ώστε να μη στερηθούν το δικαίωμα τοποθέτησης και
συμμετοχής σε ψηφοφορίες. Με πρωταρχικό μέλημα την υγεία των συναδέλφων, καθώς και
τη δυνατότητα συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των μελών, η πλειοψηφία του Δ.Σ.,
μειοψηφούντος του εκπροσώπου του ΠΑΜΕ, αποφάσισε η Γεν. Συνέλευση να
πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο χρόνο και όταν το επιτρέψουν οι επιδημιολογικές
συνθήκες.

Η υγεία των συναδέλφων είναι σεβαστή απο όλους. Τα υγειονομικά πρωτόκολλα δεν
εμπόδισαν την κυβέρνηση να προχωρήσει στις αντιδραστικές αλλαγές στην κοινωνική
ασφάλιση, ιδιωτικοποιήσεις (απονομές συντάξεων απο ιδιώτες) , διάλυση υποκ/των και
αυθαίρετες μετακινήσεις συναδέλφων. Με τα υγειονομικά πρωτόκολλα θέλει η κυβέρνηση το
συνδικαλιστικο κίνημα στον γύψο. Δεν μπορούν να αποτελούν τροχοπέδη για τη δράση μας.
Αυτά για να μην υπάρχουν παρερμηνείες για την αναβολή ή τη μη πραγματοποίηση
συνέλευσης.
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