
 

 
 

υνάδελφοι, όπως είχαμε τονίσει και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας, η Δ.Α.Κ.Ε. ΕΥΚΑ 

Κεντρικής Μακεδονίας έχει απόλυτα ξεκάθαρη θέση ως προς την συγκρότηση του Προεδρείου του 

υλλόγου Εργαζομένων ΕΥΚΑ Θεσσαλονίκης & Κεντρικής Μακεδονίας την οποία εκφράσαμε 

προεκλογικά και σήμερα ΔΕΝ ΣΗΝ ΠΑΖΑΡΕΤΟΤΜΕ και την επαναλαμβάνουμε, ώστε να 

εμπεδωθεί -ελπίζουμε οριστικά- από τους επικεφαλής της παράταξης της .Ε.Κ.: 

ζητάμε ένα αντιπροσωπευτικό Διαπαραταξιακό Προεδρείο για να εκπροσωπεί το σύνολο των 

συναδέλφων μας. Πιο απλό και ξεκάθαρο δεν γίνεται να λεχθεί. Σώρα, εάν κάποια παράταξη δεν 

επιθυμεί να συμμετάσχει στο Προεδρείο, είναι δικαίωμά της και προφανώς κανένας δεν μπορεί να 

την εξαναγκάσει να το κάνει με το ζόρι. Ως παράταξη μένουμε μακριά από λογικές αποκλεισμού 

παρατάξεων ή προσώπων, δημιουργώντας προβλήματα στις προοπτικές συγκρότησης Προεδρείου. 

Παρότι αντιλαμβανόμαστε την αίσθηση πανικού που έχει δημιουργήσει στην παράταξη της 

.Ε.Κ. η απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας στο Δ.., το γεγονός αυτό δεν τους δίνει κανένα 

δικαίωμα να «εργαλειοποιούν» τη συγκρότηση του Προεδρείου, έχοντας το βλέμμα τους στραμμένο 

στα όσα πρόκειται να συμβούν στο 28ο Εκλογοαπολογιστικό υνέδριο της Π.Ο..Ε. ΕΥΚΑ. 

Όσον αφορά το θέμα με την εμπλοκή του Project Manager στην έκδοση των υντάξεων, η 

Δ.Α.Κ.Ε. έχει πάρει θέση εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, όταν κάποιοι μόλις σήμερα τον «είδαν» και 

βρήκαν μία καλή ευκαιρία για να λαϊκίσουν, παραβλέποντας όμως ότι η είσοδος των ιδιωτών στον 

φορέα μας ξεκίνησε από την πρώτη ημέρα ίδρυσης του επί κυβέρνησης ΤΡΙΖΑ. Θυμάται μήπως 

κανείς από την .Ε.Κ. σε ποιους ιδιώτες «παραδόθηκε» η μισθοδοσία μας ; 

Για τη Δ.Α.Κ.Ε. δεν υπάρχουν διλλήματα ως προς τη συμμετοχή των ιδιωτών και το έχουμε 

αποδείξει όταν σε επίπεδο Ομοσπονδίας, οδηγήσαμε στο τΕ το νόμο Χατζηδάκη για την εμπλοκή 

ιδιωτών, ώστε να καταπέσει ως αντισυνταγματικός. Οι συνάδελφοι της .Ε.Κ. πότε ζήτησαν να γίνει 

κάτι ανάλογο σε νομοθέτημα του ΤΡΙΖΑ ; 

Κλείνοντας, να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με το Καταστατικό του υλλόγου μας το 

Διοικητικό  υμβούλιο  συγκαλείται  από  τον  Προέδρο  του (αρθρ.10 παρ.7)  και  μέχρι  στιγμής  

ΔΕΝ έχει εκλεγεί Πρόεδρος. Σην έκφραση «προεδρεύουσα» που χρησιμοποιεί η .Ε.Κ. για την 

πλειοψηφούσα σύμβουλο, μόνο ως ευφυολόγημα μπορούμε να ακούμε. Η μόνη αρμοδιότητα και 

νομιμοποίηση που έχει η πλειοψηφούσα σύμβουλος σύμφωνα με το Καταστατικό (αρθρ.10 παρ.4), 

είναι να προσκαλέσει τα μέλη του Δ.. για εκλογή προεδρείου. Άγνοια και διαστρέβλωση του 

Καταστατικού δεν νοείται από μία παράταξη που στο παρελθόν κατείχε όλες τις θέσεις του 

Προεδρείου.  

Αναμένουμε νέα πρόσκληση από την πλειοψηφούσα σύμβουλο για εκλογή Προεδρείου 

μόλις και τα 11 μέλη του Δ.. μπορούν να παραβρεθούν σε συνεδρίαση, καθώς η ψηφοφορία είναι 

μυστική και καμία ψήφος δεν είναι «δεδηλωμένη». 

 

  Η Πρόεδρος          Ο Γεν.Γραμματέας 
 
     Αθανασίου Ελπινίκη    Χαμουρούδης Χρήστος 

Θεσσαλονίκη,  12 / 11 / 2022 


