
13.03.2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΙΑΙΟΥ 

Αντικαταστατική Μεθόδευση ΑΙΧΜΗΣ - ΔΗΣΥΜ 

Συνάδελφοι, 

Δεν χάνει ευκαιρία το εργοδοτικό Προεδρείο του ΔΣ του σωματείου να αποδεικνύει την 
πλήρη περιφρόνηση του για τις δημοκρατικές και συλλογικές διαδικασίες, αυτή τη φορά 
παραβιάζοντας το καταστατικό του Συνδέσμου Εργαζομένων σε 3 σημεία. Το Προεδρείο 
εκθέτει συνολικά το ΔΣ στα μάτια των εργαζομένων μελών του Σωματείου, καθιστώντας το 
και αυτή τη φορά ανεπαρκές να τηρήσει την εσωτερική του νομιμότητα, πόσο δε μάλλον να 
υπερασπιστεί τα μέλη του. 

Συγκεκριμένα, καταγγέλουμε τις παρατάξεις ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ που ενήργησαν 
αντιδεοντολογικά, παραβιάζοντας το καταστατικό του σωματείου κατά τα άρθρα:  

19 Συγκρότηση του ΔΣ σε σώμα, 

20 Συνεδριάσεις του ΔΣ και  

21 Διαγραφή Παραίτηση, Παύση, Έλλειψη Μελών ΔΣ. 

Στις 10/03/2020 συγκλήθηκε ΔΣ με μοναδικό θέμα τις απολύσεις των «Δελτίων» – και λήψη 
σχετικών αποφάσεων. Το ΔΣ έγινε παρουσία του συναδέλφου Α. Κοσμά (κατά δήλωση της 
προέδρου θα παρευρίσκονταν ως παρατηρητής). Στο τέλος της συνεδρίας, για πρώτη φορά 
και χωρίς κάποια άλλη προειδοποίηση μέσω ατζέντας θεματολογίας κατά την πρόσκληση, η 
Πρόεδρος εξέφρασε την επιθυμία να παραιτηθεί από το ΔΣ του σωματείου αντικαθιστάμενη 
από τον προαναφερόμενο συνάδελφο (που, επαναλαμβάνουμε, έως εκείνη τη στιγμή 
παραβρίσκονταν ως παρατηρητής). Δεδομένου ότι δεν υπέβαλε επισήμως και εγγράφως την  
παραίτηση της (ως απαιτείται) η Πρόεδρος από το ΔΣ και δεδομένου του ότι ενημερωθήκαμε 
την τελευταία στιγμή για τις προθέσεις της [Άρθρο 20 &21 του Καταστατικού], ως ΕΝΙΑΙΟ 
εκφράσαμε την κατηγορηματική μας αντίθεση περί των προαναφερόμενων 
αντικαταστατικών χειρισμών και αποχωρήσαμε, με σκοπό τη λήψη αποφάσεων και κατάθεση 
προτάσεων επανασύστασης του Προεδρείου ως πλειοψηφούσα παράταξη [Άρθρο 19 του 
Καταστατικού]. Ως εκ τούτου η καταστατικά ορθή διαδικασία επιβάλλει τη σύγκλιση του ΔΣ, 
με θέμα συζήτησης την παραίτηση της Προέδρου, την αντικατάστασή της από τον επόμενο 
επιλαχόντα της Παράταξης που εκπροσωπεί και την επανασύσταση του ΔΣ. Τότε και μόνο 
τότε η όποια διαδικασία είναι νόμιμη, γίνεται αποδοχή της παραίτησης, νομιμοποίηση της 
συμπλήρωσης του ΔΣ με αντικατάσταση μέλους και Επανασύσταση του ΔΣ προκειμένου να 
συνέλθει εκ νέου σε Σώμα.  

Στις 11/03/2020 οι παρατάξεις ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ ανακοινώνουν με πραξικοπηματικό 
τρόπο μέσω της Ανακοίνωσης Νο.# 1064 τη «σύνθεση» του νέου Προεδρείου χωρίς να έχει 
πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του ΔΣ και να έχει συγκροτηθεί το ΔΣ σε σώμα. Δηλαδή μια 
‘’μειοψηφία’’ 3 μελών [δεδομένου ότι η Πρόεδρος έχει παραιτηθεί και ο αντικαταστάτης 
συνάδελφος δεν έχει καταστατικά νομιμοποιηθεί για να ψηφίσει] και ερήμην της 
πλειοψηφούσας παράταξης δηλαδή κάτω από τα 3/4 των μελών του ΔΣ που απαιτεί το 
καταστατικό [ Άρθρο 20 του Καταστατικού]. 
 Δηλαδή η μειοψηφία του ΔΣ, ορίζει την νέα σύνθεση του Προεδρείου!!!  

 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 



Είναι πλέον φανερό ότι οι παρατάξεις ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ περιφρονούν το καταστατικό του 
Συνδέσμου (όπως αποδεικνύουν με τις πρόσφατες ενέργειές τους), περιφρονούν τα μέλη 
του Συνδέσμου (όπως αποδεικνύουν με την απραξία τους για τους απολυμένους 
συναδέλφους μας) και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να βρίσκονται «στο ίδιο τραπέζι 
με τη διοίκηση». 

Καλούμε τα σωματεία του ομίλου, την Ομοσπονδία (ΠΟΕ) το Εργατικό Κέντρο (ΕΚΕΔΑ) να 
καταδικάσουν άμεσα τις προαναφερόμενες αντικαταστατικές ενέργειες και να πάρουν 
θέση για την ορθή τήρηση των διαδικασιών. 


