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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες – οι 

Μετά το έκτακτο Δ.Σ και το Γ.Σ πολλά θα μπορούσε να σχολιάσει και να 

αντιληφθεί κανείς. 

Το κυρίαρχο, όμως, είναι το γεγονός ότι η ΑΣΦΑΛΕΙΑ είναι υπόθεση όλων μας 

και όχι προνομιακό πεδίο και εργαλείο χειραγώγησης στα χέρια “κάποιων”. 

Η, τουλάχιστον, ”περίεργη” απεργία τον Αύγουστο, με τα  γνωστά  

παρατράγουδα, όπου η απόφαση του Γ.Σ για κινητοποιήσεις για θέματα 

ασφάλειας, χρησιμοποιήθηκε μόνο για τα ρυμουλκά ,τραυμάτισε το συνδικάτο, 

με ευθύνη του προεδρείου. Επικίνδυνες επιλογές, απώλεια του ισχυρότερου 

όπλου στα χέρια ενός συνδικάτου ως αποτέλεσμα ενός σχεδιασμού ,που δεν 

πείθει κανέναν….. 

Επειδή ,όμως ,ο σκοπός αγιάζει τα μέσα ,το προεδρείο επανέρχεται…… 

Ανακαλύπτει την “ενότητα”, ενδεικτικά “ξεθάβει” 3 θέματα ασφαλείας, 

σημαντικά μεν, τα όποια χρησιμοποιεί ,όμως, για να πλαισιώσει το θέμα των 

ρυμουλκών…. 

ΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑ: 

• Λειτουργούν οι Ε.Υ.Α.Ε; 

• Γιατί αντιμετωπίζεται ενδεικτικά και όχι συνολικά η ασφάλεια; 

• Γιατί δεν χρησιμοποιήσαμε εξ’ αρχής όλα τα θέματα ασφάλειας, 

ισχυροποιώντας την θέση μας; 

• H εκτελεστική αποφασίζει και  “εκτελεί”, όπως αυτή εκτιμά, σύμφωνα με 

τοποθέτηση  μέλους της στο Γ.Σ; 
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• Προς τι , οι ,σκόπιμα ,απονευρωμένες περιφερειακές συνελεύσεις, που 

δήθεν, θα συνδιαμόρφωναν το πλαίσιο των θεμάτων ασφαλείας, όταν 

αυτό έρχεται έτοιμο ; 

• Γνωρίζουμε σε τι θολά ,αγεωγράφητα και επικίνδυνα  “νερά” 

οδηγούνται σωματείο και εργαζόμενοι; 

• Μπορεί και πρέπει το συνδικάτο να εμπλέκεται σε  πολιτικά και 

επιχειρηματικά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας πλειοψηφίες και όχημα 

τους εργαζόμενους; 

• Τελικά, είναι τα ρυμουλκά το κυρίαρχο; 

 

Με την παραδοχή ότι η ασφάλεια μας αφορά όλους, για μας το τρίπτυχο 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ-ΛΥΣΗ-ΑΚΡΙΒΕΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ αποτελεί την μέθοδο 

αντιμετώπισης ΟΛΩΝ των θεμάτων ασφάλειας. 

Όπου και όταν το χρονοδιάγραμμα δεν υλοποιείται, το συνδικάτο μαζί με 

όλους τους εργαζόμενους, μεθοδικά και οργανωμένα, μακριά από 

καιροσκοπισμούς και παρελκυστικές τακτικές ,μπορεί να διασφαλίσει την 

υγιεινή και την ασφάλεια στους εργασιακούς μας χώρους. 

 

Κλείνοντας, κάθε προσπάθεια μετατόπισης του κέντρου βάρους του 

συνδικάτου, πέρα από τα συμφέροντα των εργαζομένων, σε λογικές 

αντιδικιών, παραγοντισμών, συνδιοίκησης  μας βρίσκουν απέναντι . 

Θα είμαστε παρόντες και θεματοφύλακες  ενάντια σε πρακτικές 

χειραγώγησης και αλλότριων συμφερόντων διεκδικώντας έναν υγιή 

συνδικαλιστικό δρόμο….. 
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