
                         

Η «ιστορία» μιας ανακοίνωσης… 
 

Είναι γνωστό σε όλους ότι κάθε απόφαση και κάθε ανακοίνωση, που βγαίνει από την 
Ομοσπονδία έχει συμφωνηθεί – ψηφιστεί από την πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. 

Αποτελεί συχνή τακτική των παρατάξεων στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να μην τοποθετούνται ούτε 
αρνητικά, ούτε θετικά σε αρκετά ζητήματα, που τίθενται για απόφαση. Να μην απαντούν καθόλου… 

Δικαίωμά τους… Όμως δεν μπορεί κανείς να αμφισβητεί το περιεχόμενο αποφάσεων του 
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, να βγάζει ανακοινώσεις με προσβλητικό περιεχόμενο, να συκοφαντεί, να 
διαστρεβλώνει την αλήθεια, να προσπαθεί να κρύψει ότι δεν τον συμφέρει…  
Με αυτόν τον τρόπο λειτούργησαν στο σχέδιο ανακοίνωσης με τίτλο «Απαράδεκτη απάντηση του 
υπουργού Εσωτερικών». Το σχέδιο στηλίτευε συγκεκριμένη απάντηση του Υπουργού που υποδηλώνει 
ότι δεν τον αφορά ως υπουργείο το ζήτημα της χορήγησης του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας 
στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών!!! και ζητούσε μεταξύ άλλων «να πάρει πίσω την 
απαράδεκτη απάντηση και να προχωρήσει στην νομοθετική ρύθμιση χορήγησης του ανθυγιεινού 
επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους των Περιφερειών, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και 
χώρους.». 

Το γεγονός ότι στο σχέδιο της ανακοίνωσης της Ομοσπονδίας αναφερόταν ότι η απάντηση 
δόθηκε από τον υπουργό εγγράφως στους βουλευτές του ΚΚΕ Συντυχάκη Μανώλη, Κατσώτη Χρήστου 
και Μανωλάκου Διαμάντω, οι οποίοι είχαν καταθέσει στη Βουλή  σχετική ερώτηση πυροδότησε 
μικροκομματική αντιπαράθεση και έφερε στην επιφάνεια σκοπιμότητες, που δεν υπηρετούν τους 
εργαζόμενους και την ουσία του ζητήματος. 

Από την παράταξη της Περιφερειακής Συμμαχίας/ΔΑΚΕ δηλώθηκε ότι συμφωνούν σε ένα 
κείμενο «απαλλαγμένο από ονομαστικές αναφορές σε βουλευτές και συνηγορίες υπεράσπισης πρωτοβουλιών που 

έτσι κι’ αλλιώς δεν είχαν αποφασισθεί από τα θεσμικά όργανα της ΟΣΥΑΠΕ»!!! Λες και την απάντηση αυτή ο 

υπουργός την έδωσε αλλού, κι όχι στους συγκεκριμένους βουλευτές.  
Είχε βέβαια προηγηθεί κι άλλος σχολιασμός από μέλος τους: «Ελπίζω οι συνάδελφοι πλέον να κατάλαβαν 

ποιοι ευλογούν τα γένια τους, μια και κατατέθηκε ερώτηση από το ΚΚΕ για το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας των 

εποπτών δημόσιας υγείας. Γιατί η ερώτηση έγινε μόνο αποκλειστικά από το ΚΚΕ…;» Στέλεχος της ΝΔ στην 

περιοχή του και δεν ξέρει πως κάθε βουλευτής, κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να αναδεικνύει στο πλαίσιο 
του κοινοβουλευτικού ελέγχου όποιο ζήτημα θέλει; Ας κατέθεταν σχετικές ερωτήσεις και τα υπόλοιπα 
κόμματα, και κυρίως ας νομοθετούσαν ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΙΝΑΛ/ΠΑΣΟΚ, όλοι όσοι κυβέρνησαν την 
αναγκαία ρύθμιση χορήγησης του ανθυγιεινού επιδόματος σε όλους τους εργαζόμενους των 
Περιφερειών, που εργάζονται σε ανθυγιεινές εργασίες και χώρους. Ας φροντίσουν να κάνουν κριτική 
στο κόμμα τους, κι όχι στο ΚΚΕ, που κατέθεσε την συγκεκριμένη ερώτηση!!! 

Από την παράταξη της Αγωνιστικής Συνεργασίας/ΠΑΣΚΕ δηλώθηκε ότι «Οι ανακοινώσεις της 

ΟΣΥΑΠΕ δεν πρέπει να είναι σε καμία περίπτωση κομμένες και ραμμένες στα μέτρα κανενός κόμματος. 

Θεωρούμε απαράδεκτη αυτή την μορφή σχεδίου εγγράφου…». Επιλέγουν να δώσουν συγχωροχάρτι στον 

υπουργό και τις πολιτικές του επιλογές και κάνουν πως δεν ξέρουν ότι τα αιτήματα μας ως ΟΣΥΑΠΕ τα 
στέλνουμε πάντα σε όλα τα κόμματα, πλην των φασιστικών, ότι κατ' επανάληψη καταθέσαμε 



υπομνήματα και κάναμε παρεμβάσεις σε υπουργούς, βουλευτές γραμματείς κοινοβουλευτικών ομάδων, 
καθώς και σε αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Θέλουν να υποβαθμίσουν το αδιαμφισβήτητο 
γεγονός ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει πλήθος ερωτήσεων και αναφορών για ζητήματα και προβλήματα 
που απασχολούν τους εργαζόμενους των Περιφερειών.  
Οι δε υπόλοιπες παρατάξεις δεν απάντησαν καθόλου!!!  
 

Φαίνεται πως η δημοκρατία τους είναι πολύ «στενή» και δεν χωράει την πραγματικότητα… 
 

Εμείς θα συνεχίσουμε να αξιοποιούμε όλες τις μορφές δράσης, αγώνα, παρέμβασης, 
ενημέρωσης και διεκδίκησης, προκειμένου  να προωθήσουμε λύσεις στα αιτήματα και               

τα προβλήματα, που έχουμε. 
 

 
Υ.Γ. Το σχέδιο της ανακοίνωσης της ΟΣΥΑΠΕ που δεν βγήκε μετά τα παραπάνω, δεν πήγε χαμένο. 
Στάλθηκε η διαμαρτυρία στον υπουργό Εσωτερικών με το συγκεκριμένο περιεχόμενο με αποστολέα 
τον Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας Αττικής, την οποία και σας επισυνάπτουμε μαζί με τα υπόλοιπα 
υλικά (ερώτηση ΚΚΕ & απάντηση ΥΠΕΣ), για να κρίνετε εσείς οι ίδιοι για όλα τα παραπάνω και για την 
αναγκαιότητα της παρέμβασης. 
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