
                            

ΟΤΑΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΒΑΛΟΥΝ ΦΡΕΝΟ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ & ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ, ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΚΑΙ Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ                                           
ΠΡΕΠΕΙ ΠΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΜΠΡΟΣΤΑ,                                                      

ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΝ ΠΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ 

Δεν χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός από το 8ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας για να αποκαλυφθεί και 
στον πιο δύσπιστο συνάδελφο, πού αποσκοπεί η στάση, οι τοποθετήσεις και οι επιλογές 
συγκεκριμένων παρατάξεων τόσο στο ίδιο το Συνέδριο και στη διαδικασία συγκρότησης των νέων 
οργάνων, όσο και τις επόμενες μέρες… 

Τα συμπεράσματα για τα παρακάτω ενδεικτικά γεγονότα ανήκουν σε κάθε συνάδελφο: 

 Μετά την εκλογή του νέου προεδρείου της Ομοσπονδίας η πρόεδρος ενημέρωσε το νέο 
γραμματέα/Αγωνιστική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ) για τους κωδικούς του mail της Ομοσπονδίας, τους 
οποίους κατείχαν πρόεδρος και γραμματέας του απερχόμενου Δ.Σ. Τι έκανε ο νέος γραμματέας; 
Χωρίς ίχνος ντροπής και συναίσθησης της θέσης του, άλλαξε τους κωδικούς και αγνοεί 
επιδεικτικά τις αλλεπάλληλες γραπτές εκκλήσεις της προέδρου να την ενημερώσει για τους 
νέους κωδικούς!!! Κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι το mail δεν είναι προσωπικό του και ότι 
εκπρόσωπος της ΟΣΥΑΠΕ είναι η «Πρόεδρος που εκπροσωπεί το Δ.Σ. και την Ομοσπονδία σε 
όλες γενικά τις Αρχές, απέναντι σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο», όπως ορίζει και το 
καταστατικό μας. 

 Από τις 15-5-2019 δεν έχει αποσταλεί μέσω του mail της ΟΣΥΑΠΕ και δεν έχει αναρτηθεί στο 
site το έγγραφο, που συνέταξε η πρόεδρος με την ενημέρωση για την εκλογή του νέου Δ.Σ. και 
του νέου προεδρείου. 

 Από τις 22-5-2019 δεν έχει αποσταλεί η Βεβαίωση μέλους στο Σύλλογο Υπαλλήλων Περιφέρειας 
Ηπείρου, ο οποίος είναι κι αυτός «μάρτυρας», όπως και άλλοι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι και 
συνάδελφοι, που βλέπουν τα ηλεκτρονικά τους μηνύματα να μην φτάνουν στην ΟΣΥΑΠΕ και να 
«επιστρέφουν» γιατί δεν «αδειάζει» το mailbox. 

 Στο προτεινόμενο Σχέδιο ανακοίνωσης της ΟΣΥΑΠΕ προς τις Περιφερειακές Αρχές για την 
απαίτηση κάλυψης των κατασκηνωτικών εξόδων όλων των παιδιών, όλων των συναδέλφων, 
ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας τους, δεν απάντησαν τα μέλη των άλλων παρατάξεων του ΔΣ, 
πλην της Συσπείρωσης. Αδιαφόρησαν επιδεικτικά… 

 Στο προτεινόμενο Σχέδιο εγγράφου της ΟΣΥΑΠΕ προς τα αρμόδια Υπουργεία για τη 
συγκρότηση των Ειδικών Εκλογικών Συνεργείων και την απαίτηση να σταματήσει η συνέχιση 
του απαράδεκτου καθεστώτος συγκρότησής τους, οι ίδιες δυνάμεις διαπρέψανε και πάλι, με 
διάφορα προσχήματα, αλλά με κοινό παρονομαστή την προσπάθειά τους να μην φτάσει στους 
αποδέκτες το έγγραφο!!! ή με την «χρονοκαθυστέρηση», που πετυχαίνουν να είναι πλέον 
«αργά» όταν φτάσει … 



 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Η στάση τους αυτή δεν έχει καμιά σχέση με την ανάγκη να δυναμώσει η παρέμβαση της 
Ομοσπονδίας και των Συλλόγων, δεν έχει καμιά σχέση με τυχόν παρατηρήσεις και διαφωνίες, που θα 
μπορούσαν να έχουν.  

Γι’ αυτό και ή δεν απαντάνε καθόλου στα προτεινόμενα Σχέδια των ανακοινώσεων - εγγράφων, 
ώστε να πάρουν πλειοψηφία και να βγουν ή λένε γενικά ότι διαφωνούν…  

Γι αυτό και προτιμούν και προτάσσουν τις παραταξιακές τους ανακοινώσεις για τα ζητήματα και 
όχι τις ανακοινώσεις της Ομοσπονδίας. 

Προφανώς πρεμούρα τους είναι να βάλουν με κάθε τρόπο φρένο στη δράση και την παρέμβαση 
της Ομοσπονδίας και να κρύψουν τις ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακών Αρχών για τα ζητήματα, 
που αντιμετωπίζουμε. Αυτό άλλωστε εννοούσαν στο Συνέδριο, όταν έλεγαν ότι πρέπει να αποτραπεί 
με κάθε τρόπο η πλειοψηφία της παράταξή μας… 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες 

Είναι ώρα συμπερασμάτων και δράσης. 

Απέναντι στην κίβδηλη αντιπαράθεση των αστικών κομμάτων για το ποιος είναι  
ο πιο ικανός στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων και στην προώθηση της κερδοφορίας των 
επιχειρηματικών ομίλων οι εργαζόμενοι, τα Σωματεία και η Ομοσπονδία πρέπει πιο 
αποφασιστικά να βγουν μπροστά, να αναλάβουν πιο ολοκληρωμένη δράση στην 
υπεράσπιση των εργατικών – λαϊκών συμφερόντων. Να πάρουν πρωτοβουλίες, να 
σταθούν στο πλάι των συναδέλφων. 

Στη κατεύθυνση αυτή εμείς θα συνεχίσουμε να δίνουμε τις καθημερινές μας μάχες 
σε όλα τα επίπεδα, χέρι – χέρι με κάθε καλοπροαίρετο εργαζόμενο, που βλέπει το χθες και 
το σήμερα της Ομοσπονδίας, που παλεύει κόντρα στον κυβερνητικό και εργοδοτικό 
συνδικαλισμό, που θέλει το συνδικαλιστικό κίνημα αδύναμο και παροπλισμένο, που 
κατανοεί ότι ο δικός μας μονόδρομος είναι η συνέχιση στο δρόμο, που έδωσε οντότητα 
στην Ομοσπονδία και κατακτήσεις στους εργαζόμενους. 
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