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Προς : ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
Συνάδελφοι,
την Παρασκευή 19/01/2017 μας επιδόθηκε αγωγή της ΠΟΣΥΠ (επισυνάπτεται) κατά του Συλλόγου
Υπαλλήλων Κ.Υ. Υπουργείου Παιδείας, με την οποία ενώ επαναλαμβάνουν τις ήδη διατυπωμένες
θέσεις τους περί μη αποδοχής της αποχώρησής μας από την ΠΟΣΥΠ, καταλήγουν στη διεκδίκηση
χρημάτων (8.100 € περίπου), και για ολόκληρο το 2017, με το επιχείρημα ότι συνάδελφος, μέλος του
Συλλόγου μας, ασκούσε κανονικά τα καθήκοντά του για ολόκληρο το 2017 στο Δ.Σ. της ΠΟΣΥΠ.

Συνάδελφοι, η χρονική στιγμή που επιλέχτηκε από την ΠΟΣΥΠ για την επίδοση της
αγωγής δεν είναι τυχαία…
Οφείλουμε δε να επισημάνουμε τα εξής:
• Σε καθαρά συνδικαλιστικό επίπεδο, προξενεί εντύπωση η αδυναμία της ΠΟΣΥΠ να αντιληφθεί το
εξής απλό: όταν δεν καταφέρνεις να κρατήσεις στους κόλπους σου τα πρωτοβάθμια σωματεία λόγω
των ιδιοτελών και αντιδεοντολογικών τακτικών που εφαρμόζεις, είναι βέβαιο ότι ΔΕΝ θα το
καταφέρεις προσπαθώντας να δημιουργήσεις κλίμα φόβου με αγωγές. Η στάση της ΠΟΣΥΠ
ευτελίζει τις συνδικαλιστικές διαδικασίες, αφού επί της ουσίας δεν αναγνωρίζει στους
υπαλλήλους της Κ.Υ. το δικαίωμα της συνδικαλιστικής ελευθερίας και δεν σέβεται τις
δημοκρατικές διαδικασίες βάσει των οποίων αποφασίσθηκε η αποχώρηση του Συλλόγου από
αυτήν.
• Η ΠΟΣΥΠ στην αγωγή της επικαλείται μια σειρά καθαρά νομικίστικου τύπου επιχειρημάτων βάσει
των οποίων δεν αποδέχεται την αποχώρησή μας, παρόλο που η ίδια, στην πρώτη σελίδα της αγωγής
της, παρουσιάζεται ως: «(…) μοναδική στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας μέχρι και τον Μάιο του
2017 (…)», επομένως, έμμεσα αποδέχεται την ύπαρξη και άλλης ομοσπονδίας από τον Μάιο του
2017, ήτοι της Ομοσπονδίας Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας
(ΟΣΕΚΔΥΠ). Δεν θα μπούμε στη λογική να απαντήσουμε σημείο προς σημείο στους αδύναμους
ισχυρισμούς της, τους οποίους και θα καταρρίψουμε ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης, αλλά θα
θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η στάση της αντιβαίνει επί της ουσίας ακόμη και στο ίδιο το
καταστατικό της (άρθρο 4, παράγραφος 5), όπου ρητά διατυπώνεται ότι «η αποχώρηση κάθε
Συλλόγου ή Ένωσης από τη δύναμη της ΠΟΣΥΠ είναι ελεύθερη ...».
• Σε ό,τι αφορά τον ισχυρισμό ότι η ΠΟΣΥΠ αποτελεί τη μοναδική Ομοσπονδία στον χώρο των
διοικητικών υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ήδη πριν την
ίδρυση της ΟΣΕΚΔΥΠ υπήρχαν και άλλα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα στον χώρο (πχ.
Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), συνεπώς ουδείς δύναται να

διεκδικεί τον ρόλο του μοναδικού δευτεροβάθμιου σωματείου του χώρου, ο οποίος δεν ήταν ούτε
ουσιαστικά ούτε τυπικά ενωμένος. Συνεπώς, τα «περί διάσπασης» είναι αστειότητες, ιδίως δε όταν
προέρχονται από αυτούς που με τη στάση τους και τις ενέργειές τους μας εξώθησαν σε αποχώρηση.
• Ο απαξιωτικός χαρακτηρισμός, από μέρους της ΠΟΣΥΠ, της ΟΣΕΚΔΥΠ ως «ομοσπονδίαςσφραγίδας» αφού προς το παρόν απαρτίζεται από το Σύλλογό μας και το Σύλλογο της Ακαδημίας
Αθηνών (τον οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι χαρακτηρίζουν «έναν πολύ μικρό Σύλλογο»), πέρα από
την έλλειψη σεβασμού στις συλλογικές αποφάσεις των υπαλλήλων της Κ.Υ., αποκαλύπτει με τον πιο
εύγλωττο τρόπο τις λογικές που διέπουν τη στάση της. Η ΠΟΣΥΠ αντιλαμβάνεται το δευτεροβάθμιο
όργανο ως έναν χώρο που μόνον οι αριθμητικά υπέρτεροι μπορούν να αποφασίζουν και να έχουν
λόγο σε βάρος των μικρότερων αριθμητικά σωματείων. Θεωρούμε μια τέτοια έκφανση του
συνδικαλισμού βαθιά αντιδημοκρατική, προβληματική, διχαστική - διασπαστική, ξεπερασμένη και
ανίκανη να ανταποκριθεί στις τρέχουσες προκλήσεις.
• Σε ό,τι αφορά τις οφειλές προς την ΠΟΣΥΠ, ξεκαθαρίζουμε ότι έχει λογική να συζητάμε για οφειλές
μόνον για το διάστημα που ήμασταν μέλη της ΠΟΣΥΠ συνεξετάζοντας παράλληλα και το θέμα των
οφειλών της ΠΟΣΥΠ προς τον Σύλλογό μας.
• Σχετικά, τέλος, με το ζήτημα της παράνομης συμμετοχής ορισμένων συναδέλφων στο συνέδριο
της ΠΟΣΥΠ (την χαρακτηρίζουμε παράνομη καθώς δεν νομιμοποιούνται να συμμετέχουν στις
σχετικές διαδικασίες μετά τη συνέλευση που αποφάσισε την αποχώρηση από την ΠΟΣΥΠ) θα
θέλαμε να ενημερώσουμε την ΠΟΣΥΠ ότι δεν διαγράψαμε το μέλος του Συλλόγου μας που
παράνομα εξελέγη στο Δ.Σ. της, γιατί δεν αισθανόμαστε απειλούμενοι από τις βαθιά
αντιδημοκρατικές του συμπεριφορές. Εάν η ΠΟΣΥΠ τον θέλει συμμέτοχο στις διαδικασίες της, αυτό
είναι αποκλειστικά δικό της θέμα και δεν θα μας υποδείξει εάν θα διαγράφουμε ή όχι τα μέλη μας.
Καλούμε δε τους συναδέλφους, έστω και τώρα, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους, να σταθούν
δίπλα στους υπαλλήλους της Κ.Υ. υπερασπιζόμενοι τα δίκαια αιτήματά τους, σεβόμενοι τις
αποφάσεις της πλειοψηφίας και προασπίζοντας τον χώρο της Κ.Υ..
Οφείλουν μάλιστα να συνειδητοποιήσουν ότι ο ρόλος του συνδικαλιστή δεν έγκειται στο να
παλεύεις για τους εργαζομένους ΜΟΝΟΝ όταν οι αποφάσεις τους σε βρίσκουν προσωπικά
σύμφωνο. Είναι δε πολλαπλά απαράδεκτο να υπονομεύεις τις συλλογικές αποφάσεις των
υπαλλήλων της Κ.Υ. σε περίπτωση που διαφωνείς με αυτές.
Η μαζική συμμετοχή ΟΛΩΝ μας στις διαδικασίες του Συλλόγου μας και η καθολική και έμπρακτη
υποστήριξη των θέσεών μας αποτελεί την ουσιαστική απάντηση σε όσους επιδιώκουν συνειδητά,
με όχημα τον Ενιαίο Οργανισμό, να διαλύσουν την Κεντρική Υπηρεσία για να επικρατήσει η
αναξιοκρατία και η ανασφάλεια.
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