
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Για αρκετούς εργαζόμενους αυτή η ανταλλαγή καταγγελιών θα αποτελέσει δυστυχώς μια ακόμα αφορ-
μή να απαξιωθεί ο ρόλος του Σωματείου σε μία από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ύπαρξής του.  

Τώρα που, με την πανδημία που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα, έρχεται πραγματικό «τσουνάμι» 
απολύσεων, μειώσεων μισθών, απορρύθμισης των εργατικών δικαιωμάτων και εν γένει συνθήκες 
εργασιακού μεσαίωνα (δείτε τι γίνεται ήδη σε άλλες εταιρείες). Τώρα που μόνο ένα δυναμικό Σωματείο 
ενωμένο σε μία γροθιά μπορεί να υπερασπιστεί με αξιώσεις τους εργαζόμενους. Τώρα διάλεξαν κάποιοι 
τη στιγμή να διαλύσουν ουσιαστικά το Σωματείο, για αλλότρια συμφέροντα. 

Πράγματι, τι μπορεί να αντιτάξει κάποιος μπροστά στη συνειδητή προσπάθεια παραβίασης του 
καταστατικού κατά την πρόσφατη ανασύσταση του ΔΣ, μετά την παραίτηση της προέδρου και την 
ξεδιάντροπη διασπορά μισής αλήθειας για να το καλύψουν ;  

Πώς να αντιδράσει κάποιος όταν μια τριπλή αντικαταστατική συμπεριφορά βαφτίζεται ως καθόλα νόμιμη;  

Πώς μπορεί κανείς να σώσει όχι μόνο την αξιοπιστία του Συνδέσμου αλλά την ίδια την ύπαρξή του (διότι 
κανείς δεν μπορεί να δεχτεί τις εξόφθαλμα παράνομες μεθοδεύσεις τους) χωρίς να εντείνει την απαξίωση 
του;  

Τα συμπεράσματα θα είναι καθενός, και η υπεράσπιση του καταστατικού και των συλλογικών 
διαδικασιών πέφτει και στους ώμους των μελών του. Σε καθένα από εσάς.  

Εμείς έχουμε πλέον ετοιμαστεί για τα χειρότερα.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Καταγγέλλουμε την παραβίαση του άρθρου 20 του καταστατικού, που ορίζει με σαφήνεια ότι η 
πρόσκληση της Προέδρου σε ΔΣ (πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για το κυρίαρχο θέμα της ανασύστασης 
του ΔΣ) πρέπει να περιέχει τα συζητητέα θέματα, 48 ώρες πριν την συνεδρίαση, για να υπάρχει εύλογος 
χρόνος προετοιμασίας.  

 
Όχι μόνο δεν ενημέρωσε ως όφειλε 48 ώρες πριν αλλά ανακοίνωσε την παραίτηση της μόλις στο τέλος 
μιας καθόλα άσχετης διαδικασίας, που είχε μόνο θέμα τις πρόσφατες απολύσεις συναδέλφων. Γιατί δεν 
ενημέρωσε από πριν; Γιατί στο τέλος της διαδικασίας; Ποιον θέλουν να «αιφνιδιάσουν»;;;  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Καταγγέλλουμε την παραβίαση του άρθρου 21 του καταστατικού, που ορίζει με σαφήνεια ότι κάθε 
μέλος του ΔΣ μπορεί να υποβάλει παραίτηση που γίνεται δεκτή, αφού πρώτα ο παραιτούμενος απαλλαγεί 
από κάθε εκκρεμότητα που πιθανόν θα έχει αφήσει.  

 

 



Όχι μόνο δεν υπέβαλε επισήμως και εγγράφως την παραίτηση της, ενημέρωσε μόλις στο τέλος της 
συνεδρίασης με άλλο – άσχετο - θέμα, χωρίς να υπάρχει χρόνος να συζητηθεί η λήξη της θητείας και όλα 
τα θέματα που έχει αναλάβει και να παρθεί η σχετική έγκριση από το ΔΣ. Γιατί; 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Καταγγέλλουμε την παραβίαση του άρθρου 19 του καταστατικού, που ορίζει με σαφήνεια ότι η 
συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ συνέρχεται σε συνεδρίαση από τον σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος 
συνδυασμού [του ΕΝΙΑΙΟΥ, στη συγκεκριμένη περίπτωση] που έλαβε τις περισσότερες ψήφους και εκλέγει 
μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο κλπ.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Σημειώνουμε ότι κατόπιν τούτων το ΕΝΙΑΙΟ, ορθά αποχώρησε από το ΔΣ και η εναπομείνασα 
μειοψηφία μόλις 3 μελών(!) (Κουρή, Φόρας, Καραμιχάλης) της ευκαιριακής σύμπραξης ΑΙΧΜΗΣ - ΔΗΣΥΜ 
πήρε αντικαταστατικά απόφαση για τη σύσταση του νέου Προεδρείου, καθώς ο αντικαταστάτης της 
παραιτηθείσας προέδρου συνάδελφος δεν είχε ακόμα καταστατικά νομιμοποιηθεί για να συμμετάσχει, 
χωρίς την απαιτούμενη απαρτία τουλάχιστον 4ων μελών (3 μέλη παρόντα, από τα εναπομείναντα 6)! 

Ως ΕΝΙΑΙΟ και ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ζητήσαμε χρόνο για να τηρήσουμε τις διαδικασίες. Να 
προκηρυχθεί ΔΣ με σχετικό θέμα και να συνέλθουμε ως Παράταξη για να ανταποκριθούμε ως 
Πλειοψηφούσα Παράταξη στην Καταστατική μας Υποχρέωση για επανασύσταση του ΔΣ με βάση το 
καταστατικό του Σωματείου, στη πάγια θέση μας για Αντιπροσωπευτικό – Αναλογικό Προεδρείο. Μάταια, 
αντικαταστατικά, χωρίς απαρτία και εν κρυπτώ ορίστηκε νέο παράνομο Προεδρείο. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Καταγγέλλουμε ότι στις 11/03/2020 οι παρατάξεις ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ, θεωρώντας πλέον απόλυτη  
ιδιοκτησία τους το ΔΣ του Σωματείου (τσιφλίκι τους) ανακοινώνουν με πραξικοπηματικό τρόπο μέσω της 
Ανακοίνωσης Νο. 1064 τη σύνθεση του νέου προεδρείου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση ή συνεννόηση 
με το ΕΝΙΑΙΟ, την πλειοψηφούσα παράταξη του ΔΣ (!).  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Καταγγέλλουμε ως σοβαρή καταστατική εκτροπή την πρωτοφανή χρησιμοποίηση του ΔΣ (με την 
ανακοίνωση Νο. 1065) από τις παρατάξεις ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ κατά του ΕΝΙΑΙΟΥ (της πλειοψηφούσας 
παράταξης του ΔΣ !!!). Δηλαδή οι ίδιες οι ανακοινώσεις του ΔΣ έχουν μετατραπεί σε όργανο των 
παρατάξεων ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ στον παράλογο πόλεμο που έχουν κηρύξει κατά του ΕΝΙΑΙΟΥ, 
περιφρονώντας τη συλλογική λειτουργία του ΔΣ.  

Φυσικά η ανακοίνωση εκτός από αντικαταστατική είναι και ψευδής αφού συνειδητά εξαπατά τα μέλη του 
Συνδέσμου καθώς ψευδώς αναφέρει ότι υπήρχε απαρτία. Τα  3 μέλη (Κουρή, Καραμιχάλης, Φόρας)  στα 7 
δεν συνιστούν απαρτία, αφού ο αντικαταστάτης δεν είχε νομιμοποιηθεί για να μπορεί να συμμετέχει.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Καταγγέλλουμε ότι η ανακοίνωση της ΔΗΣΥΜ στις 16/03/2020 συνειδητά παρουσιάζει μέρος της 
αληθείας με στόχο να εξαπατήσει τα μέλη του Συνδέσμου στη λογική «όλοι ίδιοι είναι» ή ακόμα χειρότερα 
στην λογική «ναι, αλλά» δηλαδή παραδέχεται την ενοχή αλλά επειδή το έκαναν κι άλλοι, άρα είναι νόμιμο.  

Συγκεκριμένα και ενώ έχουν ήδη δεχθεί την μη νομιμότητα της πράξης τους (ότι δηλαδή τα 3 μέλη στα 7 δεν 
ορίζουν προεδρείο) επικαλούνται ψευδώς δήθεν αντίστοιχο περιστατικό για το οποίο επισυνάπτουν μόνο 
μέρος των πρακτικών, προκειμένου να εξαπατήσουν τους εργαζόμενους και να το εμφανίσουν ως αληθές 
(!!!).  

 



 

Επιτρέψτε μας ένα ιστορικό: 

1. Σε εκείνη τη συνεδρία ο τότε απερχόμενος Πρόεδρος από το ΕΝΙΑΙΟ είχε ενημερώσει έγκαιρα και 
είχε ζητήσει ο ίδιος ΔΣ (με θέμα «ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - 
ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΔΣ / ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΔΣ» για να παραιτηθεί / αντικατασταθεί σύμφωνα με το 
Καταστατικό του Συνδέσμου (Συνημμένο 1). 

2. Η αντικατάστασή του από τον επιλαχόντα έγινε Νόμιμα, με βάση το καταστατικό, ο αντικαταστάτης 
νομιμοποιήθηκε και μετά ξεκίνησε η επανασύσταση του Συνδέσμου. Το ΔΣ βρισκόταν ήδη σε σώμα, 
με γνωστή ατζέντα. 

3. Σύμφωνα με το Καταστατικό, η πλειοψηφούσα Παράταξη προτείνει την επανασύσταση του ΔΣ μετά 
τις αντικαταστάσεις. Αν υπήρχαν άλλες προτάσεις το Σώμα θα αποφάσιζε κατά πλειοψηφία. Στην 
τότε συνεδρίαση, επειδή – προφανώς – υπήρχε θέμα κατά τη ΔΗΣΥΜ με τους προτεινόμενους 
αντικαταστάτες και την ανασύνθεση του Προεδρείου, η τελευταία (2 μέλη) αποχώρησε από την 
συνεδρίαση (Συνημμένο 2) που συνέχισε τις εργασίες της σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη 
(σημείο 1), νομίμως, με απαρτία 4ων μελών αφού ο εκπρόσωπος της ΑΙΧΜΗΣ ήτα δικαιολογημένα 
απών στο νοσοκομείο (Συνημμένο 2). 

Είναι ορισμένες στιγμές που το θράσος κυριεύει τόσο τους ανθρώπους ώστε να παρουσιάζεται ως 
πραγματικότητα.  

 

Χαιρετίζουμε την ξεκάθαρη θέση της Ομοσπονδίας μας, που καλεί το Σωματείο (Συνημμένο 3) να 
τηρήσει κατά γράμμα το καταστατικό : 

«Προφανώς είναι θεμελιώδης αρχή της Ομοσπονδίας και των Σωματείων Μελών να τηρούν κατά γράμμα 
τα καταστατικά τους, διότι έτσι διασφαλίζεται η ομαλή και σύννομη λειτουργία τους» . 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Επανερχόμαστε στα στοιχειώδη επίδικα αιτήματα για τη σωστή και όχι ανώμαλη λειτουργία του Σωματείου 

Ζητάμε από τις Παρατάξεις ΔΗΣΥΜ – ΑΙΧΜΗ, έστω στο και πέντε, να κατανοήσουν τη βαρύτητα των 
στιγμών, την αναγκαιότητα λειτουργίας του Σωματείου, την σημασία της νομιμότητας για την επίτευξη της 
ζητούμενης ενότητας και δυναμικής του Σωματείου και να καλέσουν τηλε-διάσκεψη για την καταστατικά 
σύννομη εκλογή Νέου Προεδρείου του Συνδέσμου Εργαζομένων.  

Ζητάμε από την Ομοσπονδία ΠΟΕ, το ΕΚΕΔΑ και τα Σωματεία που δραστηριοποιούνται εντός τους να 
πιέσουν με τους προσφορότερους τρόπους [ήδη η ΠΟΕ έχει ξεκινήσει] για την αποκατάσταση της 
νομιμότητας και τη διαφύλαξη της αξιοπιστίας του θεσμού του Σωματείου. 

Δεσμευόμαστε, εφ’ όσον κληθούμε στην διαδικασία εκλογής Νέου Προεδρείου, να καταθέσουμε 
πρόταση εκλογής αναλογικού / αντιπροσωπευτικού ΔΣ, με βάση τη δύναμη των Παρατάξεων από τις 
τελευταίες αρχαιρεσίες, ως μόνης διασφάλισης της απαραίτητης ενότητας και δυναμικής του Σωματείου, 
για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων, που άμεσα αναμένεται να αμφισβητηθούν βίαια. 

Δηλώνουμε εκ των προτέρων ότι, στην περίπτωση που τα ανωτέρω δεν πάρουν τον δρόμο της 
ομαλότητας, για μας δεν θα υπάρξει νόμιμο ΔΣ στο Σωματείο και επιφυλασσόμαστε για τις ενέργειές μας. 

 

01-04-2020 

 
 


