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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟ ΑΙΣΗΜΑ ΔΚΣΑΚΣΗ Γ ΠΔΓΓΤ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΠΟΦΑΗ ΣΟΤ Γ  

Η ΠΛΔΙΟΦΗΦΙΑ ΣΟΤ Γ ΣΗ ΠΔΓΓΤ: “ΣΡΙΒΔΙΝ ΓΙΑ ΣΟΤ ΑΡΡΑΒΧΝΟ” 

 

σλαδέιθηζζες ζσλάδειθοη  

Σο προεδρείο θαη ε πιεηουεθία ηοσ Γ ηες ΠΔΓΓΤ (ΠΑΚΔ, ΓΑΚΔ , Α.ΓΗ.Τ), 
απέρρηυαλ παλεγσρηθά ηο αίηεκα πάλφ από 250 ζσλαδειθηζζώλ θαη ζσλαδέιθφλ γηα 

έθηαθηε Γεληθή σλέιεσζε ηες ΠΔΓΓΤ. 
 

ην Γ ν εθπξφζσπνο ηεο Γεκνζηνυπαιιειηθήο Δλφηεηαο Γαζνιφγσλ, ήηαλ ν κφλνο πνπ ζηήξημε 

κέρξη ηέινπο ην αίηεκα,  (ζηηο ςεθνθνξίεο κπήθε ε πξφηαζε ζε αληηπαξάζεζε κε ηελ πξφηαζε ηεο 

πιεηνςεθίαο), πξνηείλνληαο κάιηζηα θαη ζπγθεθξηκέλν ρψξν (Βειιίδεην Θεζζαινλίθε), ζηνλ νπνίν 

κεηά απφ δηεξεχλεζε κπνξνχζε ην Γ, λα ελνηθηάζεη αίζνπζα 400 αηφκσλ κε φια ηα πξνβιεπφκελα 

πγεηνλνκηθά κέηξα θαη κε θφζηνο 700 επξψ. 

Οη άιιεο δπλάκεηο, θαη θπξίσο ε Πξννδεπηηθή πκπαξάηαμε - ΠΑΚΔ,  ζηελ αξρή πξνζπάζεζαλ λα 

απνξξίςνπλ ηελ πξφηαζε κε θηελά επηρεηξήκαηα, φηη δελ έρνπλ έξζεη ηα mail, δελ ππάξρνπλ 

ππφγξαθεο θιπ, ελψ ην άξζξν 6 ηνπ θαηαζηαηηθνχ  αλαθέξεη κφλν φηη κπνξεί λα δεηήζεη έθηαθηε 

γεληθή ζπλέιεπζε ην 1/10 ησλ κειψλ (ρσξίο λα αλαθέξεη ξεηά ηνλ ηξφπν). 

 Όκσο επεηδή ην “πξψην θχκα” ηεο αληίδξαζεο ηνπ εθπξφζσπνπ καο ηα εθκεδέληζε, άξρηζαλ λα 

επηθαινχληαη πφηε ην λφκν Υαηδεδάθε, πφηε ηνλ θνξνλντφ, πφηε ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ. γηα λα θαηαιήμνπλ (κεηά απφ καγεηξέκαηα κεηαμχ ηνπο),  ζε εληαία πξφηαζε θαη 

απφθαζε,  φινη πιελ ηες Γεκοζηοϋπαιιειηθής Δλόηεηας,  φηη “αλαγλσξίδνπλ” κελ ην αίηεκα 

θαη “ζπκθσλνχλ”, αιιά όηαλ  “φρηκάζοσλ” οη προϋποζέζεης,   ζα γίλεη καδί θαη 

ηασηότρολα θαη ε έθηαθηε Γεληθή σλέιεσζε θαη ε θαηαζηαηηθή, ποσ ζα είλαη 

“σβρηδηθή” θαη οπφζδήποηε “πρηλ Αιέθηφρ ιαιήζεη ηρεης” ή δηαθορεηηθά, “δήζε Μάε 

κοσ”.   

“Ύκλνπο γηα ηελ πξσηνβνπιία θαη ην δίθαην ηνπ αηηήκαηνο” απφ ηε κηα, νπζηαζηηθφ ζάςηκν θαη 

άξλεζε κέζσ ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζηε “δεχηεξα παξνπζία” . 

Η ηαθηηθή ηοσ “ζηρίβεηλ δηα ηοσ αρραβώλος”, γλφζηή άιιφζηε θαη από ηελ ζτεηηθή 

ηαηλία ηοσ ειιεληθού θηλεκαηογράθοσ, αποδεηθλύεη όηη ότη κόλο είλαη θαθοί εζοποηοί, 

άιια ζσλετίδοσλ λα αποηειούλ θαη παράγοληες σπολόκεσζες, αθόκε θαη ηφλ απιώλ 

αηηεκάηφλ θαη δηθαηφκάηφλ κας, ζηο όλοκα κάιηζηα ηες σπεράζπηζής ηοσς.  

“Θασκάζηε ηοσς”!! 

“Φεθίζηε ηοσς”!! 

“Αθοιοσζήζηε ηοσς”!! 



Σν ηέξκα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θαηήθνξνπ είλαη ν πάηνο ηεο ππνηαγήο. Γηα λα κε ζηελαρσξεζεί ε 

θπβέξλεζε πνπ θαζεκεξηλά θαηαζηξέθεη ηε δσή καο κε ηελ αθξίβεηα, κε κεηψζεηο κηζζψλ θαη 

θαηαξγήζεηο επηδνκάησλ, γηα λα κεησζεί ην κηζζνινγηθφ θφζηνο.   

Δκείο σο Γεκνζηνυπαιιειηθή Δλφηεηα, ζα ζπλερίζνπκε θαη κέζα θαη έμσ απφ ην Γ, ηνλ γλψξηκν 

δξφκν ηνπ αγψλα, ηεο αληίζηαζεο θαη ηεο λίθεο, παιεχνληαο γηα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 

ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο θαη ηελ αλαηξνπή ησλ ππαξρφλησλ ζπζρεηηζκψλ , πξνυπφζεζε γηα 

αγσληζηηθή ππεξάζπηζε ησλ θαηαθηήζεσλ καο θαη δηεχξπλζή ηνπο. 

αο θαινχκε κε θάζε ηξφπν λα ζπκκεηέρεηε ζε θάζε αγσληζηηθή δξαζηεξηφηεηα, φπσο νη 

απνθάζεηο ηεο ΟΔΑΓΔ θαη ζπλερίδνπκε λα ιέκε ζε φιεο ηηο θπβεξλήζεηο, πξψελ (ΤΡΙΕΑ) πνπ 

άλνημαλ ην δξφκν , λπλ (ΝΓ)  πνπ ηνλ πινπνηνχλ θαη επφκελεο: 

  

ΚΑΣΧ ΣΑ ΞΔΡΑ Α ΑΠΟ ΣΟ ΔΠΙΓΟΜΑ ΔΙΓΙΚΧΝ ΤΝΘΗΚΧΝ  ΣΧΝ ΓΑΙΚΧΝ 

ΤΠΑΛΛΗΛΧΝ. ΓΔΝ ΓΔΥΟΜΑΣΔ ΚΑΣΑΡΓΗΗ Ή ΠΔΡΙΚΟΠΗ! 

 

        Αζήλα, 09 Φιεβάρε 2022 

Γηα ηε Γεκοζηοϋπαιιειηθή Δλόηεηα Γαζοιόγφλ  

Ραιιάηος Αληώλες  

κέινο Γ ΠΔΓΓΤ  

κέινο Γ ΟΔΑΓΔ 


