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ΠΑΤΡΑ   15 ΜΑΪΟΥ 2013                                                                            ΠΡΟΣ:    Τα μέλη της Ε.Υ.Π.Σ Περ/ρειας 

                                                                                               Δυτικής Ελλάδας  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, μέσα σε πλήρες υπονομευτικό κλίμα διεξήχθη και φέτος η Τακτική Γενική Συνέλευση 

των μελών της ένωσής μας. 
Οι  εκπρόσωποι του κυβερνητικού συνδικαλισμού  επιχειρούν σε κάθε ευκαιρία  και σε όλα τα επίπεδα, να χρυσώσουν 

το χάπι στους εργαζόμενους,  επικαλύπτοντας τις πραγματικές τους προθέσεις που δεν είναι άλλες από την με κάθε τρόπο 
εφαρμογή  των  αντιδραστικών πολιτικών που ευαγγελίζονται τα  κόμματα  εξουσίας τα οποία υπηρετούν πιστά. 

Έτσι λοιπόν έχουν οδηγήσει σε εκφυλισμό και αποδυνάμωση την ουσιαστική αξία που έχει η Γενική Συνέλευση ως 
ανώτατου οργάνου του σωματείου μας, ώστε  να βάλουν φραγμούς στη μαζική προσέλευση των μελών  και την ενεργό 
συμμετοχή τους στις διεργασίες του συνδικαλιστικού μας οργάνου, όπως π.χ. είναι η άσκηση κριτικής για τα πεπραγμένα 
το προεδρείου του Δ.Σ. , οικονομικός έλεγχος, προτάσεις και προγραμματισμός δράσης με σκοπό από κοινού να 
παλέψουμε ώστε να προάγουμε και να προασπίσουμε τα δικαιώματα μας και την επαγγελματική μας υπόσταση.   

Η παράταξή μας είχε αντιληφτεί έγκαιρα τις πραγματικές προθέσεις του προεδρείου και προκειμένου να αποφευχθεί η 
μεθοδευμένη αποχή των μελών από τις συλλογικές διεργασίες της ένωσής μας, κατά την τακτική συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου το μήνα Απρίλιο, απαίτησε να μην διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση των μελών κατά την διάρκεια της 
εορταστικής περιόδου και η προγραμματισμένη ημερίδα που θα ελάμβανε χώρα στην Πάτρα ( 22-04-2013 ) να καθοριστεί 
για την ίδια ημέρα με την  Γ.Σ ( 27 Απριλίου 2013 ) και μετά την λήξη αυτής. Για ευνόητους λόγους η πρότασή μας 
απορρίφτηκε από τις υπόλοιπες παρατάξεις.  

Φυσικά, δεν είναι καινούργια η τακτική αυτή του προεδρείου ούτε μας εκπλήσσει, όμως ειδικά αυτή την περίοδο που τα 
δικαιώματα των εργαζομένων δέχονται ολομέτωπη επίθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία.  Σκοπός τους ήταν να αποφύγουν 
να απολογηθούν μπροστά στα μέλη για τις μεθοδεύσεις και την αδράνεια τους για όλο το προηγούμενο διάστημα. 

Επιδιώκουν συνεχώς την διεξαγωγή διεργασιών   με τους «εμείς και εμείς» για  να ψηφίσουν αυτοί οι ίδιοι μεταξύ τους 
τον ανύπαρκτο απολογισμό δράσης και τον οικονομικό απολογισμό χωρίς καμία απόφαση για αγωνιστικό 
προγραμματισμό δράσης. Μ’ αυτόν τον τρόπο πέτυχαν  και αυτή την φορά  την υπερψήφιση του διοικητικού και 
οικονομικού απολογισμού, δίχως καμία άλλη απόφαση για αγωνιστική δράση ή προγραμματισμό. 

Έτσι μετά από διάφορα τεχνάσματα,  κατάφεραν  να υπονομεύσουν την μαζική προσέλευση των μελών ( 528 
εγγεγραμμένα ήταν μέλη τον Μάη το 2012 )    στην προαναφερθείσα Γ.Σ.  με αποτέλεσμα την συμμετοχή μόνο  17 εκ των 
οποίων τα τέσσερα ήταν στελέχη της Ε.Α.Κ.Π, 7 μέλη του διοικητικού συμβουλίου (τέσσερα μέλη του  απουσίαζαν) και δύο 
(εκ των τριών μελών ) της Εξελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής Ε.Ε). Η απαράδεκτη αυτή κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα την 
καταψήφιση  του Διοικητικού και Οικονομικού απολογισμού μόνο από την παράταξη μας, η οποία επιχειρηματολόγησε για 
τους λόγους που την οδήγησαν σε αυτή την απόφασή της, και την υπερψήφιση τους από τους  υπόλοιπους 13 παρόντες . 
Με τη σειρά της για άλλη μια  φορά η Δ.Α.Κ.Υ.Π.Σ  υπερψηφίζοντας και τους  δυο απολογισμούς « εξόφλησε τα γραμμάτια 
της »   όταν  κατά την σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ « για τα μάτια του κόσμου » είχε καταψηφίσει τον διοικητικό 
απολογισμό. Η υποκρισία στο ζενίθ. Που ξέρεις όμως ίσως στο επερχόμενο συνέδριο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. να βγει η 
υποχρέωση όπως γίνεται χρόνια τώρα αμφότερα….. 

 Το ότι μεταξύ των παρατάξεων αυτών δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές και βαδίζουν χέρι χέρι, είναι από χρόνια 
γνωστό και ενισχύεται μέρα με την ημέρα δίχως κανένα ενδοιασμό όπως απορρέει και  από τα  δηλούμενα του  Γ. 
Γραμματέα της ένωσής μας κατά την τοποθέτηση του, ότι δηλαδή οι δυο αυτές παρατάξεις κοιτάζουν να τα βρουν 
(συνενωθούν). Προς ποία κατεύθυνση και ποίου όφελος άραγε ;;;;; Για ακόμη μια φορά τα συμπεράσματα δικά σας !!! 

Επειδή κάτι ανάλογο δεν αποτυπώνονταν στον οικονομικό απολογισμό, κατά την διάρκεια των τοποθετήσεων, η 
παράταξη μας, έθεσε ερώτημα στα παρόντα μέλη της Ε.Ε. για το εάν υπάρχουν παραστατικά σχετικά με έξοδα που έγιναν 
μετά από αυθαίρετη πρωτοβουλία του πρόεδρου σε περιοδεία που έκανε μόνος του, σε μία συγκεκριμένη υπηρεσία, κατά 
την οποία κάλεσε εργατολόγο τα έξοδα του οποίου καλύφτηκαν από την ένωση, χωρίς κάτι τέτοιο να έχει έλθει στο Δ.Σ για 
λήψη σχετικής απόφασης. Όπως και για  την χορήγηση αγνώστου ποσού μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ (όπως 
μας δήλωσαν μετά από ερώτηση της παράταξης μας αυτό ανέρχεται στα 150 ευρώ) για εκπαίδευση προσωπικού σε Π.Υ. 
που εδρεύει στην Πάτρα. Και για αυτή τους την ενέργεια η παράταξη μας έλαβε γνώση τυχαία μέσω ανακοίνωσης του 
προεδρείου όταν πλέον είχε είδη υλοποιηθεί, δίχως προγενέστερη απόφαση του Δ.Σ, ( βλέπε την από 26 Απριλίου 2013 
Ανακοίνωση της Ε.Α.Κ.Π. Δυτικής Ελλάδας).  



Προτού  όμως τα παρευρισκόμενα μέλη της Ε.Ε προλάβουν να απαντήσουν στα ερωτήματα που θέσαμε, ο πρόεδρος, 
μέσω νευμάτων, επιχείρησε να κατευθύνει τις απαντήσεις τους, προτρέποντας τους δηλαδή να ισχυριστούν ότι δεν 
υπάρχουν τέτοια παραστατικά και κατ’ επέκταση ότι  δεν έχουν γίνει τα εν λόγο έξοδα. Έγινε όμως αντιληπτός από την 
παράταξή μας και ζητήθηκε στο προεδρείο της Γ.Σ η προσωρινή απομάκρυνση του από την αίθουσα για την απρόσκοπτη 
συνέχιση της διαδικασίας, χωρίς όμως κάτι τέτοιο να υλοποιηθεί.  

Στην συνεχεία για το πρώτο ζήτημα, απαντήθηκε ότι  δεν υπάρχουν σχετικά παραστατικά ή άλλα στοιχεία που να 
υποδεικνύουν κάτι τέτοιο, ενώ για το δεύτερο δηλώθηκε άγνοια απ’ την επιτροπή και  υπήρξε δέσμευση της για διερεύνηση 
των στοιχείων και ενημέρωση της παράταξής μας για τα όποια αποτέλεσμα... 

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, επιβάλλεται να γίνει  αντιληπτό ότι οι εκλεκτοί των κομμάτων εξουσίας που βρίσκονται 
μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, είναι πλήρως ταυτισμένοι με τις πολιτικές που εφαρμόζουν  και οι οποίες  επιβάλλουν 
καθεστώς φτώχειας στις  λαϊκές  οικογένειες και στα πλατιά λαϊκά στρώματα σύμφωνα με  τις προσταγές της άρχουσας 
τάξης. 

Είναι στο χέρι των εργαζομένων να μετατρέψουν τα σωματεία τους, από θύλακες κυβερνητικών πολιτικών που  
στρέφονται κατά των δικαιωμάτων τους, σε δυναμικά και με αγωνιστική κατεύθυνση, με σκοπό την συνεχή βελτίωση του 
εργασιακού κλίματος και διασφάλιση ποιοτικής και αξιοπρεπούς ζωής. Είναι επιτακτική ανάγκη η αλλαγή αυτή να επέλθει 
και στην ένωσή μας. Θα πρέπει λοιπόν να αναλογιστούμε τι σωματείο θέλουμε και σε ποία κατεύθυνση, δηλαδή ποίων 
συμφέροντα θα εξυπηρετεί. 

Μέσα από πολύμορφη δράση και παρέμβαση δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις το επόμενο διάστημα για την 
οργάνωση και την κινητοποίηση των εργαζομένων στο χώρο μας, για τη ζωή που μας αξίζει, ενάντια στην επίθεση 
που θέλει να κάνει τη γενιά μας γενιά χωρίς δικαιώματα. Οι δυνατότητες είναι μεγάλες, το ίδιο και η ευθύνη όλων 
μας να ανταποκριθούμε !!! 

                                       
     Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε 

                                         για να ξεχωρίσουμε, αδελφέ μου, 
                                         απ’ τον κόσμο. 
                                         Εμείς τραγουδάμε 
                                         για να σμίξουμε τον κόσμο. 
 
                                                                           Γ. Ρίτσος 
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