
 
 

                                                                                                                                        
 

Ακινα, 18/03/2020 
 

    ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΣΟ ΒΩΜΟ….. 
ΣΟΤ ΨΕΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΗ ΨΗΦΟΘΗΡΙΑ!!!!! 

 

 
Συναδζλφιςςεσ και ςυνάδελφοι, 
 
 Το Γενικό υμβοφλιο τθσ Ομοςπονδίασ τθν 19/02/2020 αποφάςιςε τθν 
προκιρυξθ 24ωρθσ κλαδικισ απεργίασ για τθν 18 Μαρτίου 2020 με κζματα: 

 τθν απόδοςθ τθσ προςωπικισ διαφοράσ για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ  

 τθν απόςυρςθ του νζου βακμολογίου τθσ ΑΑΔΕ  

 τθν διεκδίκθςθ ειδικοφ μιςκολογίου και εργαςιακϊν παροχϊν για όλουσ (ΑΑΔΕ 
και Υπουργείο Οικονομικϊν)  

 
 Δυςτυχϊσ θ δυςμενισ ςυγκυρία με τθν ραγδαία εξάπλωςθ του Κορωνοϊοφ 
αφενόσ και τθν επιδείνωςθ των εκνικϊν κεμάτων αφετζρου, μασ ανάγκαςαν να 

ηθτιςουμε τθν αναςτολι τθσ απεργίασ και τθν εξουςιοδότθςθ προσ τθν Εκτελεςτικι 
Επιτροπι τθσ ΠΟΕ - ΔΟΤ για να ορίςει νζα θμερομθνία όταν το επιτρζψουν οι ςυνκικεσ.  
 

 Όμωσ μόνο οι δϊδεκα Γενικοί φμβουλοι τθσ ΔΑΚΕ, με αυξθμζνο αίςκθμα 
ευκφνθσ απζναντι ςτισ πρωτόγνωρεσ αςφμμετρεσ απειλζσ που βιϊνει θ χϊρα, 
αιςκανκικαμε τθν ανάγκθ να ηθτιςουμε τθν ςφγκλθςθ ζκτακτου γενικοφ ςυμβουλίου 
προκειμζνου να αποφαςιςτεί θ αναςτολι τθσ απεργίασ. 
  

 Σθν άποψθ αυτι δεν τθν ςυμμερίςτθκε ΚΑΜΙΑ άλλθ παράταξθ. Ειδικά οι 
γενικοί ςφμβουλοι τθσ ΑΚΕ και ΔΑ όχι μόνο δεν ψιφιςαν τθν αναςτολι τθσ απεργίασ, 
αλλά κατθγόρθςαν τθν ομοςπονδία για ολιγωρία και κωλυςιεργία ςτθν προετοιμαςία 
τθσ απεργίασ!!!!!!  
 
 Βζβαια τθν ςτιγμι που χαρακτιριηαν το ζκτακτο γενικό ςυμβοφλιο παρωδία και 
μασ κατθγοροφςαν ότι χρθςιμοποιιςαμε τθν απειλι του Κορωνοϊοφ ςαν πρόφαςθ για 
τθν αναςτολι τθσ απεργίασ, ταυτόχρονα ηθτοφςαν με ανακοίνωςθ τουσ τθν λιψθ 
μζτρων για τθν προςταςία των ςυναδζλφων από τθν επιδθμία !!!!!!  
 

 Η υποκριςία τουσ δεν ζχει όρια!!! τον βωμό τθσ ψθφοκθρίασ κυςιάηουν 
τθν υγεία των ςυναδζλφων και τθν δθμόςια υγεία!!! 
 

 Η ΔΑΚΕ είναι θ μοναδικι υπεφκυνθ ςυνδικαλιςτικι παράταξθ, που 
παρακολουκεί τισ εξελίξεισ και παίρνει τισ ενδεδειγμζνεσ πρωτοβουλίεσ και δράςεισ 
όπου και όταν χρειάηεται με ζργα και όχι με λόγια. Ευτυχϊσ που οι εφοριακοί  είναι 
νοιμονεσ και όταν ζρκει θ ϊρα των εκλογϊν ο κακζνασ κα πάρει ότι του αξίηει!!!!! 
 

  www.facebook.com/dakeeforiakon/ 


