
 

Ενημέρωση για το ΔΣ στις 28 Μάρτη 2022 για τον διορισμό της Διοίκησης στο Συνδικάτο. 

Στο ΔΣ συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στο Συνδικάτο για την προσωρινή δικαστική απόφαση που 

εκδόθηκε κατόπιν προσφυγής της παράταξης του ΜΕΤΑ , με την οποία ζητούσε τον διορισμό Διοίκησης 

στο ΔΣ του Συνδικάτου μας , λόγω μη παράτασης της θητείας του ΔΣ, παρά την κυβερνητική απαγόρευση 

για διεξαγωγή εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης , συζητήθηκε το θέμα ψήφισης νέου προεδρείου. 

Οι παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ  είχαν την άποψη και θέση , με βάση το αίτημα και την προσωρινή 

δικαστική απόφαση ότι το προεδρείο παραμένει το ίδιο μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης. Η 

οριστική εκδίκαση είναι στις 9 Μάη 2022 . Με την θέση των ΔΑΚΕ ΠΑΣΚΕ ταυτίστηκε και η ΕΝΟΤΗΤΑ. 

Το ΜΕΤΑ και η ΔΑΣ πρότειναν την δημιουργία αντιπροσωπευτικού αναλογικού προεδρείου.  

Σαν ΕΑΣ , ξεκαθαρίσαμε ότι ΔΕΝ συμμετέχουμε και ΔΕΝ  θα συμμετάσχουμε σε τέτοιου είδους 

προεδρεία γιατί δεν προσφέρουν το παραμικρό στους εργαζόμενους , προτείνοντας τη δημιουργία 

προγραμματικού προεδρείου με συγκεκριμένη χρονική διάρκεια , με συγκεκριμένα θέματα προς 

επίλυση και με συγκεκριμένους τρόπους  . Δηλαδή προτείναμε και δηλώσαμε ότι συμμετέχουμε σε 

προγραμματικό προεδρείο μέχρι τις εκλογές του Συνδικάτου , το οποίο μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα  θα δώσει αγώνες με κάθε τρόπο για την επίλυση των παρακάτω: 

1ον)  Συλλογική σύμβαση εργασίας  με πραγματικές αυξήσεις , πιέζοντας με κάθε τρόπο την κυβέρνηση 

ώστε να υπογραφεί μέχρι τέλη Μαΐου . 

2ον) Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης άμεσα , ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοι για ποιο λόγο – εάν κι 

εφόσον συμφωνούσαν οι υπόλοιπες παρατάξεις-  δημιουργήθηκε το προγραμματικό προεδρείο , τι 

διάρκεια θα έχει , ποια τα αιτήματα που θα διεκδικήσει. 

3ον) Αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την κατάργηση του νόμου Χατζηδάκη. 

4ον) Με κάθε τρόπο και κάθε μορφής κινητοποίηση, έξοδος των ΚΤΕΛ από τις Δημόσιες αστικές 

συγκοινωνίες . Μέχρι να συμβεί αυτό έλεγχος του παρεχόμενου έργου τους από την ΟΣΥ. 

5ον) Πίεση με κάθε παρέμβαση ώστε η διοίκηση να άρει κάθε δικαστική διαμάχη προς τους εργαζόμενους 

ώστε να επιστραφούν τα χρήματα που τους έχουν παράνομα κρατηθεί. 

Όπως είναι φυσικό ΚΑΜΙΑ παράταξη δεν δέχτηκε την δημιουργία προγραμματικού προεδρείου με 

αποτέλεσμα η ψηφοφορία να πάει ως εξής: 

✓ ΔΑΚΕ , ΠΑΣΚΕ και ΕΝΟΤΗΤΑ ψήφισαν την διατήρηση του προεδρείου η οποία και πλειοψήφησε  

✓ ΜΕΤΑ και ΔΑΣ ψήφισαν την δημιουργία αντιπροσωπευτικού αναλογικού προεδρείου. 

✓ Η ΕΑΣ ψήφισε την πρότασή της για δημιουργία προγραμματικού προεδρείου με συμφωνία 

διεκδίκησης των παραπάνω. 

                                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ 

  

 


