
ΔΗΛΟΘΟΫΠΑΚΚΗΚΘΙΗ ΕΜΟΣΗΣΑ ΔΑΟΚΟΓΩΜ - 

ΤΜΕΡΓΑΖΟΛΕΜΟΘ 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΘΕΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΠΕΔΔΥ  

Με κηα αλαθνίλσζε πνπ θέξεηαη λα είλαη απόθαζε ηνπ Γ ηεο ΠΔΓΓΤ, (15 Ηνύιε 2019),  γίλεηαη 

κηα απεγλσζκέλε πξνζπάζεηα απάληεζεο ζηελ πξνεγνύκελε αλαθνίλσζή καο, κε ζπθνθαληίεο 

όηη δήζελ «ε παξάηαμε ηεο κεηνςεθίαο», ΣΟ ΟΝΟΜΑ ΣΖ ΟΠΟΗΑ ΦΟΒΟΤΝΣΑΗ ΝΑ 

ΑΝΑΦΔΡΟΤΝ, «επελδύεη ζην θόβν», «ζηελ θαηαζηξνθνινγία θαη ηνπο γλσζηνύο 

ζπλδηθαιηζηηθνύο αθνξηζκνύο». Υαηξόκαζηε πνπ θνβάζηε λα αλαθέξεηε ην όλνκα ηεο 

ΓΖΜΟΗΟΤΠΑΛΛΖΛΗΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ.  

Δίλαη ηηκή καο πνπ είκαζηε ε αληηπνιίηεπζή ζαο. Δίλαη όκσο ζπλδηθαιηζηηθή αγπξηεία λα 

λνκίδεηε όηη επεηδή βγήθαηε πξώηε, δεύηεξε θιπ  δύλακε, έρεηε ην δηθαίσκα λα ιεηηνπξγείηαη 

ζε βάξνο ηνπ θιάδνπ θαη ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ είλαη κέιε ηεο ΠΔΓΓΤ θαη κε 

ηνλ «ληεκέθ ζπλδηθαιηζηηθό ηζακπνπθά» λα θάλεηε «όηη γνπζηάξεηε» ππνηηκώληαο όρη κόλν 

ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ δελ ζαο ςήθηζαλ γηαηί ζαο ήμεξαλ,  ΑΛΛΑ ΚΤΡΗΧ ΟΟΤ Α 

ΦΖΦΗΑΝ, παξνπζηάδνληαο ηνπο ην καύξν γηα άζπξν θαη κάιηζηα «γηα ην θαιό ηνπο». Όκσο 

όινη θξηλόκαζηε θη είλαη άμηνο ν κηζζόο ζαο…  

Ζ επαίζρπληε θαη απαξάδεθηε απηή αλαθνίλσζε «ΜΑΗΜΟΤ», δηαζηξεβιώλεη αθόκε θαη ηελ 

απόθαζε ηεο έθηαθηεο Γ. Ζ ιεγόκελε πιεηνςεθία ηνπ Γ «παξαπέκπεη ζηηο θαιέλδεο» ηελ 

αληηκεηώπηζε ηόζν ηνπ δεηήκαηνο πνπ πξόεθπςε από ηελ ΚΤΑ, όζν θαη ηνπ ζπλνιηθνύ δεηήκαηνο 

Γαζηθέο ππξθαγηέο θαη δαζηθή ππεξεζία. 

Αληί άιινπ ζρνιίνπ, ξσηάκε ην πξνεδξείν ηεο ΠΔΓΓΤ πνπ ππνγξάθεη ηελ αλαθνίλσζε πνπ 

αθνξά εθηηκήζεηο γηα ηελ έθηαθηε Γ: 

1. Πόηε ζηάιζεθε πξνο ηα κέιε ηνπ Γ ε πξόζθιεζε γηα ζπλεδξίαζε κε ην παξαπάλσ ζέκα? 

2. Πόηε  έγηλε ε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ, πόζνη ήηαλ παξόληεο, πόζνη απόληεο? 

3. Πνηεο δπλάκεηο θαη πνηα κέιε ηνπ Γ ππεξςήθηζαλ θαη πνηνη θαηαςήθηζαλ ηελ αλαθνίλσζε 

– απόθαζε απηή?  

 

ΦΤΗΚΑ ΓΔΝ ΠΔΡΗΜΔΝΟΤΜΔ ΑΠΑΝΣΖΖ ΓΗΑΣΗ ΠΟΣΔ ΓΔΝ ΤΓΚΛΖΘΖΚΔ ΚΑΗ ΠΟΣΔ 

ΓΔ ΤΝΔΓΡΗΑΔ ΣΟ Γ ΣΖ ΠΔΓΓΤ ΓΗΑ ΣΔΣΟΗΟ ΘΔΜΑ. 

ΜΟΝΟΗ Α ΣΑ ΓΡΑΦΔΣΔ, 

ΜΟΝΟΗ Α ΣΑ ΣΖΡΗΕΔΣΔ 

ΜΟΝΟΗ Α ΚΟΡΟΗΓΔΤΔΣΔ ΣΗ ΤΝΑΓΔΛΦΗΔ ΚΑΗ ΤΝΑΓΔΛΦΟΤ ΜΔΛΖ ΣΖ 

ΠΔΓΓΤ 

ΚΑΛΟΤΜΔ ηηο ζπλαδέιθηζζεο θαη ηνπο ζπλάδειθνπο, ΝΑ ΚΑΣΑΓΗΚΑΟΤΝ ΑΤΣΑ ΣΑ 

ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΑ ΦΑΗΝΟΜΔΝΑ, ΣΖΝ ΑΠΟΦΑΖ -  «ΜΑΗΜΟΤ» ΥΧΡΗ ΤΝΔΓΡΗΑΖ, γηα έλα 

ηόζν ζεκαληηθό δήηεκα θη όπνηα παξάηαμε έρεη ην ζάξξνο ηεο απηνθξηηηθήο από όζεο θαίλεηαη 

όηη ζπκθσλήζαλ κε ηελ «απόθαζε» απηή ΝΑ ΠΑΡΔΗ ΘΔΖ. 

ΑΗΓΧ ΑΡΓΗΟΗ !!!!! 

ΣΟ ΣΔΡΜΑ ΣΟ ΚΑΣΖΦΟΡΟΤ ΣΟΤ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΤΝΓΗΚΑΛΗΜΟΤ Α ΔΗΝΑΗ Ο 

ΠΑΣΟ 

 

17 ΗΟΤΛΖ 2019  


