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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ενόψει των εκλογών της 15ης Δεκεμβρίου 2021
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Οι αρχαιρεσίες του Σωματείου μας πραγματοποιούνται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τον ΕΛΤΑ
και τους εργαζόμενούς του.
Το νέο περιβάλλον της Ταχυδρομικής αγοράς, σε συνδυασμό με τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις διαμορφώνουν ισχυρές προκλήσεις για τον Οργανισμό μας.
Η λειτουργική ανασυγκρότηση, ο εκσυγχρονισμός και ο ψηφιακός μετασχηματισμός επιβάλλεται να αποτελέσουν κορυφαίες προτεραιότητες.
Κοινός παρονομαστής, η ενδυνάμωση του κοινωνικού και αναπτυξιακού ρόλου του Ταχυδρομείου, η
επένδυση στους εργαζόμενούς του, που αποτελούν το βασικό του πλεονέκτημα, καθώς και η ενίσχυση του
ανθρώπινου δυναμικού με νέες προσλήψεις οι οποίες, μετά και την πρόσφατη Εθελούσια, είναι πλέον επιτακτική ανάγκη, προκειμένου ο ΕΛΤΑ να ανταποκριθεί με επάρκεια στις αυξημένες απαιτήσεις, ισχυρο ποιώντας τη θέση του σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Χωρίς αμφιβολία, την τελευταία διετία, καταγράφονται βήματα προόδου με θετικό πρόσημο και μετρήσιμο αποτέλεσμα, στη βελτίωση της δυσχερούς κατάστασης που είχε διαμορφωθεί επί ΣΥΡΙΖΑ.
Ο «Οργανισμός-Μπαταχτσής» είναι πλέον παρελθόν, ενώ εισπράχθηκαν τα εκατομμύρια των καθολικών.
Τα βήματα όμως δεν αρκούν, πρέπει να γίνουν άλματα…
Η νέα μετά την εθελούσια εποχή, επιβάλλει ακόμη πιο υπεύθυνη συνδικαλιστική παρέμβαση και σύνθεση
μέσα σε ένα νέο πλαίσιο, αναφορικά με τις δημοκρατικές συνδικαλιστικές προτιμήσεις των συναδέλφων.
Σε αυτή την κατεύθυνση και στους κανόνες που τέθηκαν από την Παράταξη κεντρικά, η ΔΑΚΕ ΕΛΤΑ, με το
βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, προχώρησε στην ανασύστασή της αποκτώντας νέα δυναμική.
Κάναμε την αυτοκριτική μας, αξιολογήσαμε τις ενέργειές μας, χτίζουμε στα θετικά, βάζουμε «σφουγγάρι» σε στρεβλώσεις και λάθη του παρελθόντος, απομονώνουμε «διαδρομιστές» και «ψιθυριστές».
Η Παράταξή μας με επίκεντρο τον εργαζόμενο, κάνει ρεαλιστικές προτάσεις και προωθεί εφαρμόσιμες
διεκδικήσεις, βρίσκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο, σε κάθε χώρο δουλειάς του Ταχυδρομείου, σε κάθε Πε ριφέρεια. Επενδύουμε στις λύσεις και όχι στα προβλήματα ή τα «χαλασμένα τηλέφωνα»…
Με ελεύθερη και φιλελεύθερη σκέψη υπηρετούμε τον αξιόπιστο συνδικαλιστικό λόγο, την ακηδεμόνευτη
δράση χωρίς εξαρτήσεις και αλλότριες σκοπιμότητες, πέρα από κάθε λογής «παραγοντισμούς» και επαναστατική γυμναστική.
Οι συνάδελφοι επικροτούν και υποστηρίζουν μαζικά το νέο ΕΝΩΤΙΚΟ εγχείρημα της Παράταξης!
Με υποψηφιότητα, με ψήφο, με κάθε μορφής ηθική στήριξη.
Είναι θετικοί στη ΔΑΚΕ, ανεξάρτητα από ιδεολογική προτίμηση ή Παραταξιακή ένταξη.

Όλοι βλέπουν και οι περισσότεροι επιθυμούν το ψηφοδέλτιο
ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, να κατακτήσει την πρωτιά στις μεθαυριανές εκλογές!
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Η ανάπτυξη του ΕΛΤΑ και η αναβάθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι έννοιες αλληλένδετες, είναι
«συγκοινωνούντα δοχεία».
Αυτή η ανάπτυξη για να επιτευχθεί, χρειάζεται να «βάλει πλάτη ο Εργαζόμενος» και για να λάβει ο Εργαζόμενος το μέρισμα που δικαιούται από τα οφέλη της ανάπτυξης, απαιτείται Κίνημα διεκδικητικό και παράλληλα ικανό και να προστατεύσει τα δικαιώματά μας.
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Εμείς που απαρτίζουμε το ψηφοδέλτιο, στηρίζουμε τη ΔΑΚΕ ΕΛΤΑ και τη νέα προσπάθειά της για την
επανεκκίνησή της από θέση πρωταγωνίστριας, παράλληλα όμως υπηρετούμε και το εγχείρημα της ανασύστασης του Κινήματος, στη βάση του συνθήματος «ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ – ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ».
Διεκδικούμε :
- Σύγχρονο, ανταγωνιστικό και βιώσιμο Ταχυδρομείο.
- Χρήση νέων τεχνολογιών και ανάπτυξη για τον ΕΛΤΑ
- Βελτίωση των συνθηκών εργασίας.
- Απάλειψη του απαράδεκτου φαινόμενου που ονομάζεται «μονοπρόσωπα Καταστήματα».
- Βελτίωση των υποδομών και της στελέχωσης των Υπηρεσιακών Λειτουργιών του ΕΛΤΑ με νέες προσλήψεις.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Θα ήταν λάθος, να μην απαντήσουμε σε όσα ευφάνταστα κυκλοφορούν 4-5 άνθρωποι, ελλειμματικοί
όσον αφορά τη συνδικαλιστική τους προσφορά και δυνατότητα, αλλά με περίσσευμα θράσους.

Άνθρωποι που ενώ δηλώνουν «του χώρου», βλέπουν εφιάλτες όταν διαπιστώνουν ότι
στις εκλογές της Θεσσαλίας η ΔΑΚΕ θα είναι με διαφορά πρώτη!
Όλοι πλέον πρέπει να γνωρίζετε πως αυτοί οι απίθανοι τύποι :
-

Κατηγορούν ανερυθρίαστα την Κεντρική ΔΑΚΕ και τα πρόσωπα που την υπηρετούν.
Διαδίδουν ασυναρτησίες για τη ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ και όσους τη στελεχώνουν.
Χρησιμοποιούν τα σύμβολα της ΔΑΚΕ που πολεμούν με λύσσα, όντας ήδη από καιρό ενταγμένοι σε
άλλη Παράταξη.
- Καταφεύγουν για στήριξη στον «αιώνιο Πρόεδρο» του Συνδικαλιστικού Κινήματος και της ΠΑΣΚΕ.
- Αποκρύπτουν ότι η Κεντρική ΔΑΚΕ ζήτησε να συμμετέχουν όλοι στη ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ , χωρίς αποκλεισμούς
ή και προαπαιτούμενα και αυτοί το αρνήθηκαν.
- Παραπληροφορούν όσον αφορά τα συμπεφωνημένα για ΕΣΣΕ και Κανονισμό Εργασίας, για να …
πείσουν ότι πρέπει να τους έχουμε υποχρέωση που … συναίνεσαν.
- Τέλος δε, διαμαρτύρονται χωρίς ντροπή για … εμπλοκή συνταξιούχων στις αρχαιρεσίες, δική τους
καθαρά τακτική, προσφέροντας άφθονο γέλιο.
Οτιδήποτε δεν τους βολεύει είναι Παραδιοίκηση, όποιος δεν τους στηρίζει ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΛΛΑ ΣΤΗΡΙΖΕΙ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ είναι … παλιάνθρωπος και … «λαμόγιο»!
Εμείς ως ΔΑΚΕ παραμένουμε αταλάντευτα υπέρ της αξιοκρατίας, υπέρ του να προσφέρει ο κάθε Ταχυ δρομικός ότι καλύτερο του επιτρέπουν οι γνώσεις και οι δεξιότητές του και να ανταμείβεται.
Το να θεωρεί όμως κάποιος ότι, δικαιούται περισσότερα από κάποιον άλλο συνάδελφο, επειδή μπήκε
υποψήφιος στο ψηφοδέλτιο των «ανερμάτιστων», το θεωρούμε και είναι ουτοπική προσδοκία.
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟ ΣΤΗ ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΕΛΠΙΔΑ
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
ΖΗΤΑ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΣΟΥ

Η Συμμετοχή σου στις Εκλογές της 15ης/12 και η ψήφος σου στη ΔΑΚΕ είναι αυτό
που υπηρετεί τα συμφέροντα του Ταχυδρομικού και του Ταχυδρομείου.
Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς

Οι υποψήφιοι του ψηφοδελτίου ΔΑΚΕ-ΕΛΤΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
1. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κ.Κ. ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2. ΒΟΥΛΤΣΙΟΥΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΑΧ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ
3. ΓΑΖΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
4. ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
5. ΓΚΑΡΑΓΚΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΑΧ. Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
6. ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μ.Δ. ΒΟΛΟΥ
7. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ
8. ΚΟΙΛΑΚΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
9. ΚΟΚΚΑΛΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΠ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
10. ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Μ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ

11. ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Μ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
12. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΑΓΡΙΑΣ
13. ΚΡΟΥΣΤΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κ. ΑΡΓΑΛΑΣΤΗΣ
14. ΜΑΤΣΟΥΚΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΧ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
15. ΜΠΑΪΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
16. ΜΩΡΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΧ. ΑΓΙΑΣ
17. ΠΑΛΑΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Κ.Κ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
18. ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜ. Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
19. ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ Κ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
20. ΠΑΨΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μ.Δ. ΒΟΛΟΥ

21. ΠΕΡΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Κ.Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
22. ΡΑΠΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μ.Δ. ΒΟΛΟΥ
23. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΑΜ. Κ. ΛΑΡΙΣΑΣ
24. ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑ
25. ΣΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
26. ΤΡΙΚΑΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ.Δ. ΒΟΛΟΥ
27. ΤΣΑΚΑΤΙΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Μ.Δ. ΒΟΛΟΥ
28. ΤΣΙΛΙΜΙΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ Κ. ΠΑΛΑΜΑ
29. ΧΑΝΤΖΗ ΑΝΝΑ Μ.Δ. ΒΟΛΟΥ
30. ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ
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