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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ
Συνάδελφοι/ισσες

Το Δ.Σ του ΠΑΝΣΥΠΟ χαιρετίζει τους συναδέλφους στον ΟΑΕΔ, που με
ένα συντριπτικό ποσοστό που ξεπερνάει το 90% είπαν ΟΧΙ στην αξιολόγηση και
την τιμωρητική-απεργοσπαστική τροπολογία της κυβέρνησης και συμμετείχαν στην
Απεργία – Αποχή, στην οποία συμμετέχει ο Σύλλογος μας με ομόφωνες
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβούλιου και των Γενικών Συνελεύσεων μας.
Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που υπερνίκησαν το φόβο και συντάχτηκαν
με τις αποφάσεις των Σωματείων τους, δεδομένου ότι όλες οι συνδικαλιστικές
παρατάξεις, ομόφωνα ψήφισαν υπέρ της απεργίας.
Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα την μεγάλη πλειοψηφία των Προϊσταμένων και των
Διευθυντών που δεν έπεσαν στη «παγίδα» της τιμωρητικής τροπολογίας, η οποία
αποκλειστικά αυτούς ήθελε να εκβιάσει και συντάχθηκαν με την πλειοψηφία των
υπαλλήλων. Τους λέμε ότι θα είμαστε δίπλα τους σε κάθε παράνομη απόπειρα
αποκλεισμού τους από θέσεις ευθύνης λόγω της συμμετοχής τους στην ΑπεργίαΑποχή.
Θα πρέπει να ενημερώσουμε όμως όλους τους συνάδελφους ότι ακόμη και
το χρονικό διάστημα του εξαμήνου από την κήρυξη μιας απεργίας κατά το οποίο
οι Κυβερνώντες θα μπορούσαν να προσφύγουν στα δικαστήρια για να κρίνουν
παράνομη την απεργία μας, έχει πλέον παρέλθει. Συνεπώς οριστικά η απεργία
μας είναι νόμιμη και η τιμωρητική διάταξη κατά των απεργών είναι νομικά έωλη.
Για τους λίγους συναδέλφους μας που δεν πείστηκαν και κατέθεσαν
εκθέσεις αξιολόγησης, ο καθένας από αυτούς με το δικό του σκεπτικό και
προσέγγιση, τους λέμε να το ξανασκεφτούν και να ζητήσουν πίσω (όπως έχουν το
δικαίωμα με αίτησή τους) τις εκθέσεις αξιολόγησης. Απευθυνόμαστε στην μεγάλη
πλειοψηφία τους, που το κίνητρό τους δεν παραβιάζει κανόνες ηθικής και
αξιοπρέπειας, γιατί δυστυχώς υπάρχει και μία μικρή μερίδα που θεωρούν ότι «ο
θάνατός σου η ζωή μου» είναι αναφαίρετο δικαίωμά τους.
Κανένας δεν μπορεί να νικήσει τους εργαζόμενους όταν είναι ενωμένοι. Τα
συμφέροντά μας είναι κοινά και η αλληλεγγύη το όπλο μας. Οι κυβερνήσεις
αλλάζουν, οι διοικήσεις φεύγουν, ΕΜΕΙΣ μένουμε και ο καθένας μας πρέπει να
είναι δίπλα στον άλλον, για τον άλλον.

