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∆ΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

ΑΝΕΥΘΥΝΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΑΝΥΠΑΡΚΤΟΙ 
 
Βιώνοντας την αβεβαιότητα του αύριο µε τα χιλιάδες προβλήµατα που προκύπτουν καθηµερινά, 
όπως πρόσφατα µε τους συναδέλφους µας στο ΤΑΥΤΕΚΩ, δυστυχώς κάποιοι µε τις πράξεις τους 
βρίσκονται εκτός τόπου και χρόνου. 
Πιο συγκεκριµένα κάποια ανεύθυνα συνδικαλιστικά στελέχη του ΠΑΣΥΠ – οι γνωστοί 
πατερούληδες του ΤΑΥΤΕΚΩ – γυρίζουν στους χώρους δουλειάς και παροτρύνουν το προσωπικό  
να µην υποβάλλει το ενηµερωτικό σηµείωµα στη ΓΕΝΟΠ, ώστε να κάνουν χρήση οι δικηγόροι 
στην αίτηση ανάκλησης κατά της απόφασης του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
Στην προσπάθειά τους αυτή σπέρνουν ψευδείς ειδήσεις ότι τα στοιχεία δήθεν είναι προσωπικά 
δεδοµένα και οι δικηγόροι θα πάρουν χρήµατα από το προσωπικό!!! ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ!!!  
Η Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ  µε ∆ελτίο Τύπου στις 14/7/12 έκανε σαφές ότι τα έξοδα θα καλυφθούν από τη 
ΓΕΝΟΠ και τα σωµατεία που έχουν µέλη στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Άραγε σε τι συνίσταται µια τέτοια 
τακτική; Για να βοηθήσει ή να αποπροσανατολίσει το προσωπικό, το οποίο περνά το δικό του 
δράµα ενώ οι ανεύθυνοι και ανύπαρκτοι εκπρόσωποι του ΠΑΣΥΠ, παίζουν µε τον πόνο του ! 
Έτσι, λοιπόν, οι ΜΑΣΚΕΣ έπεσαν, πρόκειται για ανύπαρκτους µε περιορισµένη ευθύνη, 
τυχάρπαστων, οι οποίοι δεν διστάζουν να σκυλέψουν στην απελπισία του προσωπικού, ενώ 
κάνουν φοβερό κακό στην συλλογική  προσπάθεια που καταβάλλει η ΓΕΝΟΠ και η Ε∆ΟΠ. 
Είστε τελικά αλληλέγγυοι και σε ενωτική τροχιά µε την πολιτική της ΓΕΝΟΠ ή αδυνατείτε να 
διακρίνετε το µείζον θέµα; Προστατεύετε το προσωπικό, περιφρουρείτε τις κατακτήσεις του ή 
παίζετε το ρόλο της κυβέρνησης και των τροϊκανών; 
∆υστυχώς επιβεβαιώνεται για άλλη µια φορά ότι η Συνδικαλιστική Παιδεία δεν κατακτιέται, αλλά 
διδάσκεται  στους χώρους δουλειάς, όταν υπάρχουν αρχές, αξίες και ταξική συνείδηση αλλά στους  
κατ’ επίφαση συνδικαλιστές του ΠΑΣΥΠ οι αξιακές αυτές λέξεις είναι άγνωστες. 
Η Ε∆ΟΠ δεσµεύεται για µια ακόµη φορά αταλάντευτα και σε συνεργασία µε τη ΓΕΝΟΠ να 
αγωνιστεί µέχρι τέλους για την επίλυση του µισθολογικού προβλήµατος που προέκυψε στο 
προσωπικό του ΤΑΥΤΕΚΩ. 
 
Υ.Γ. Συνάδελφοι κρίνετε µόνοι σας ποιοι ασχολούνται µε υπευθυνότητα µε τα προβλήµατα και 
ποιοι είναι σε µόνιµο τουρισµό. Ας τους αποµονώσουµε και ας τους περιφρονήσουµε . 
∆ώστε δύναµη στην Ε∆ΟΠ  για ένα σωµατείο ∆ιοικητικών. ΤΩΡΑ που τα δύσκολα αρχίζουν. 
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