
 

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜ-Θ 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,                                                    Θεσσαλονίκη, 30-04-18 

 

Η Παράταξή μας καταγγέλει τη νέα εκφοβιστική ενέργεια του Συντονιστή απέναντι στην 

συναδέλφισσα Δασολόγο Μαργαρίτα Γεωργιάδου, πλειοψηφόν και εκλεγμένο μέλος 

του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων/περιοχή Κεντρικής Μακεδονίας και μέλος της 

Παράταξής μας, με την οποία ο Συντονιστής  - συνεπής με τα έως σήμερα πεπραγμένα των 

«συναδέλφων» του Συντονιστών Α.Δ. Θεσσαλίας και Α.Δ. Ηπείρου επίσης εκλεκτών της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ - προέβη με τρόπο αυθαίρετο και απαράδεκτο, σε μια ακόμη μετάθεση 

της που την ονομάζει σκόπιμα "μετακίνηση", κατά παράβαση κάθε νομιμότητας (συνδικαλιστικός 

νόμος 1264/1982 άρθρο 14 παρ.9) και στοιχειώδους δεοντολογίας. Η ενέργεια αυτή είναι καθαρά  

συνδικαλιστικής δίωξη,  δίωξη που δεν  είχε  γίνει ποτέ κατά το παρελθόν  στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση ούτε και όταν ήμαστε Περιφέρεια. Φαίνεται ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ 

με τα όργανα της  άρχισε να εφαρμόζει μεθόδους εκφοβισμού και φίμωσης των εργαζομένων 

προκειμένου να καμφθούν φωνές αμφισβήτησης της δήθεν καθαρής εξόδου από το δικό της 

μνημόνιο, αποκρύπτοντας ότι μπαίνοντας συγχρόνως στο τέταρτο μνημόνιο που η ίδια ψήφισε, 

καταδικάζει τους εργαζομένους σε διαρκή λιτότητα και επομένως σε αυτή την συγκυρία η ενέργεια 

αυτή αποκτά και τα χαρακτηριστικά της πολιτικής δίωξης. 

  

Η νέα αυτή ενέργεια της  συνδικαλιστικής δίωξης της συναδέλφισσας  είναι συνέχεια ενός μπαράζ 

αυθαίρετων μετακινήσεων-καθαιρέσεων και πειθαρχικών διώξεων Συναδέλφων, από τους  

Συντονιστές της παραπέουσας και ήδη σε αποδρομή κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, που εμφανίζεται 

να κωφεύει  και να κλείνει τα μάτια στις αυθαιρεσίες τους, με αποκλειστικό και προφανή στόχο τη 

διασπορά του φόβου, της υποταγής και της ανασφάλειας μέσα στους κόλπους των εργαζομένων. 

 

Το κρεσέντο διώξεων των  Συντονιστών, που εκφράζουν την κυβερνητική  πολιτική των ΣΥΡΙΖΑ 

ΑΝΕΛ, θα συναντήσει την δυναμική, συντονισμένη και μαζική αντίδραση του Συνδικαλιστικού μας 

Κινημάτος. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 

Η «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ», όπως μέχρι σήμερα έχουμε αποδείξει, δεν 

εκφοβίζεται, δεν υπαναχωρεί, δε συμβιβάζεται  και κυρίως δεν θα αφήσει αμαχητί τους 

εργαζομένους εκτεθειμένους και βορά σε αναίτιες και αυθαίρετες πράξεις της Διοίκησης-

Κυβέρνησης Το κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας που με την ανοχή και υποστήριξη της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προσπαθούν να επιβάλλουν οι εκπρόωποί της στις Αποκεντρωμένες 

Διοικήσεις της δεν θα περάσει. 

Από την πλευρά μας σας διαβεβαιώνουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι, ζητήματα που 

άπτονται βλαπτικών μεταβολών της υπηρεσιακής κατάστασης των εργαζομένων, ανεξαρτητα από 

την πολιτική ή συνδικαλιστική του τοποθέτηση, θα αντιμετωπίζονται αποφασιστικά, θα 

καταγγέλλονται και κυρίως θα επιδιώκεται η ακύρωση και η ανάκλησή τους. 

Συνάδελφοί με αίτημα μας ζητήσαμε  έκτακτη συνεδρίαση  του ΔΣ του Συλλόγου μας για το θέμα 

αυτό και για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι" που μας αφορά ολους. 

 

                 «ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΔΜΘ» 


