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Συνάδελφοι-σσες

είναι γεγονός πως βιώνουμε όλοι μας πρωτοφανείς καταστάσεις ,μια λυσσαλέα
αντεργατική επίθεση που έχει να κάνει με:

-

περικοπές μισθών και επιδομάτων,
ουσιαστική κατάργηση του 13 ου και 14 ου μισθού
κατάργηση κεκτημένων και δικαιωμάτων
τσάκισμα των εργαζομένων με το ασφαλιστικό και φορολογικό νομοσχέδιο
αποκρατικοποιήσεις , απολύσεις σε δημόσιο και ΔΕΚΟ
πλασματική και λογιστική υπερχρέωση του ομίλου ΟΑΣΑ

Όπως λοιπόν δείχνουν τα πράγματα , όλοι μας καταλαβαίνουμε πως έρχονται ακόμα πιο
σκληρές μέρες , μέρες δοκιμασίας , μέρες δύσκολες για την εργατική τάξη και για τον
κλάδο μας.

Μέρες όμως που αν τις χειριστούμε σωστά και με σύνεση θα σφυρηλατήσουν την
αγωνιστικότητα , την αλληλεγγύη και την συναδελφικότητα.

Αυτό συνάδελφοι πιστέψαμε πως θα γινόταν όταν ανακοινώθηκε από το Δ.Σ. του
συνδικάτου η Γενική Συνέλευση.

Αυτό που μας προβλημάτισε από την αρχή ήταν για το ποια στάση έπρεπε να κρατήσουμε
για την σημερινή κατάσταση.

Για την οποία σαφέστατα και υπάρχουν ευθύνες . Σαφέστατα και έχουν ονοματεπώνυμο .

1/9

η ανακοίνωση της Ε.Α.Σ.
Συντάχθηκε απο τον/την E.A.Σ.
Τρίτη, 27 Απρίλιος 2010 15:02

Όμως , συνάδελφοι , οι διάφορες δηλώσεις κυβερνόντων , αξιωματούχων της Ε.Ε. και του
Δ.Ν.Τ. , δημοσιογράφων (για ακόμα περισσότερες περικοπές , για αποκρατικοποιήσεις των
ΔΕΚΟ , για την υπερχρέωση ΕΘΕΛ και ομίλου ΟΑΣΑ ), να μας έκαναν να αναρωτηθούμε:
- Ήταν η στιγμή κατάλληλη για απόδοση ευθυνών;
- Ήταν η ώρα σωστή για κοκορομαχίες;
- Ήταν η συγκυρία πρέπουσα για την εκφώνηση ενός λόγου , με ανούσια
συνθηματολογία και χιλιοειπωμένες επαναστατικές φανφάρες , με μοναδική βλέψη
το χειροκρότημα σας ή έφτασε επιτέλους η στιγμή να βάλουμε τα προβλήματά
στην σωστή τους βάση;

Συνειδητοποιήσαμε λοιπόν πως δεν είναι ο κατάλληλος καιρός για κόντρες και
αντιπαραθέσεις.

Πιστεύουμε πως δεν είναι εποχή για συνδικαλιστικά παιχνίδια.

Γιατί εμείς στην Ενωτική. Αγωνιστική. Συνεργασία. πιστεύουμε πως ήρθε πια η
ώρα για σοβαρές προτάσεις και σοβαρές αποφάσεις.

Τώρα πια δεν παίζεται η συνδικαλιστική εξουσία αλλά το μέλλον του ομίλου ΟΑΣΑ , το
μέλλον της ΕΘΕΛ , το μέλλον των εργαζομένων , των οικογενειών μας ,των παιδιών μας
.Με πρόσχημα το δημοσιονομικό έλλειμμα, προσπαθούν να πάρουν όσα κέρδισαν οι
εργαζόμενοι χρόνια τώρα , με αγώνες και με αίμα, την ίδια ώρα που τράπεζες ,
μεγαλοεπιχειρήσεις και καναλάρχες θησαυρίζουν.

Συνάδελφοι-σσες
- Πήγαμε στην Γενική Συνέλευση έχοντας την κρυφή ελπίδα πως οι συνδικαλιστές , οι
παρατάξεις ,θα καλούσαν τους εργαζόμενους σε μια συστράτευση , μακριά από πολιτικά
συμφέροντα και μικροσυνδικαλιστικές σκοπιμότητες για να αγωνιστούμε για την σωτηρία
της ΕΘΕΛ και των εργαζομένων.
- Πήγαμε στην Γενική Συνέλευση πιστεύοντας πως και οι εκπρόσωποι μας στο Δ.Σ.
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πήραν το μήνυμα των καιρών.
- Πιστέψαμε πως θα ακούγαμε το πρόβλημα του ομίλου ΟΑΣΑ και της ΕΘΕΛ στην
πραγματική του διάσταση.
- Πιστεύαμε πως θα ακούγαμε σοβαρές προτάσεις για την αντιμετώπισή του.

Δυστυχώς από όσα ακούσαμε και ακούσατε γελαστήκαμε και γελαστήκατε.

Πολλοί συνάδελφοι αιφνιδιάστηκαν, εξεπλάγησαν η και δυσαρεστήθηκαν για την επιλογή
μας να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους στην Συνέλευση.

Η εξήγηση είναι πάρα πολύ απλή.

Πέρα από τα παραπάνω , από την αρχή καταλάβαμε που πήγαιναν ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ την
συνέλευση:
- Παρότι εδώ και ένα μήνα ζήτησαν από την ΟΣΜΕ να αναλάβει τον συντονισμό
για συναντήσεις και κοινές αποφάσεις με τα υπόλοιπα σωματεία των μεταφορών ,
η συνδικαλιστική ηγεσία της ΠΑΣΚΕ στον χώρο μας, άδειασε!!!!!! όπως είδατε τον
Γραμματέα της Ομοσπονδίας (η ομοσπονδία έχει αυτοδύναμο προεδρείο
ΠΑΣΚΕ),όταν του ζητήθηκε να προεδρεύσει της Συνέλευσης , προτείνοντας δικό
της υποψήφιο.
- Δεν υπήρξε καμία προσπάθεια - πέρα από μια γενικόλογη αφίσα- να υπάρξει
καθολική συμμετοχή από τους εργαζόμενους.
- Οι περισσότεροι εργαζόμενοι είχαν «μπλοκαριστεί» από τις διαφορετικές
απόψεις που εξέφραζαν τα – κάθε χρώματος- παπαγαλάκια στις αφετηρίες.
- Το παρκέ του Σπόρτιγκ , θύμιζε αρένα ή χάβρα από υποστηρικτές , ένθεν
κακείθεν , που σε κάθε διαφωνία με κάποιον ομιλούντα έκαναν και την ανάλογη
«απειλητική» κίνηση.
- Στο χώρο βρισκόταν τηλεοπτικό συνεργείο του ΑΛΦΑ και κανείς δεν
συγκινήθηκε να το απομακρύνει. Τα ( στημένα) αποτελέσματα τα είδαμε στο δελτίο
ειδήσεων του καναλιού.
- Παραιτείται ο Ταμίας του Συνδικάτου
- Αίρει την στήριξη του στο προεδρείο ο συνάδελφος Γκολιανόπουλος ,
εκλεγμένος με την ΔΑΚΕ , καταγγέλλοντας τους υπαλλήλους του συνδικάτου!!!!!!!!!
- Καμία αναφορά στα πραγματικά προβλήματα της ΕΘΕΛ και των εργαζομένων
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με μοναδική εξαίρεση την αναμασημένη αναφορά από τον επικεφαλής της ΠΑΣΚΕ
για τα στειρωμένα σκυλιά , ξεχνώντας βέβαια, ότι με ανακοίνωση του τον
Ιανουάριο συγκεκριμένος συνδυασμός, είχε καταγγείλει όλα αυτά τα φαινόμενα.
(Τότε βέβαια δεν υπήρξε αντίδραση από τους συνδικαλιστές γιατί ο Καρβελάς ήταν
ακόμα Διευθύνοντας και τράβαγε συνδικαλιστικά αυτάκια).
- Με εξαίρεση την ΔΑΣ κανείς δεν κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση .
- Κανείς συνδικαλιστής δεν είδε – πλην της Πανεργατικής- ή άκουσε τίποτα για
τις(περίεργες) εντολές που υλοποιεί ο νέος Διευθύνοντας.
- Κανείς δεν προβληματίστηκε από την βιασύνη να κλείσουν μέχρι τέλη Μάη( με
εντολή Διευθύνοντα), χρόνιες εκκρεμείς υποθέσεις της ΕΘΕΛ.( παραλαβή 403
λεωφορείων IRIS που εκκρεμούν από το 2004, τζογόμετρα ,πιστοποίηση
ανυψωτικών κτλ )

Έτσι λοιπόν βλέποντας ότι οι ελπίδες μας για ενότητα αλλά και σοβαρής αντιμετώπισης
των προβλημάτων, διεψεύσθησαν, αποφασίσαμε , να κάνουμε έναν απλό χαιρετισμό ,για να
μην απαξιώσουμε τους χίλιους και πλέον συναδέλφους, που βρισκόταν στις κερκίδες του
σταδίου και όλα όσα θέλαμε να πούμε, να σας τα γνωστοποιήσουμε μέσω αυτής της
ανακοίνωσης.

Συνάδελφοι-σσες

Δεν θεωρούμε κάποια προβλήματα του κλάδου μας ασήμαντα.

Σημαντική και η καθημερινότητα και η αξιοκρατία και η διαχείριση του προσωπικού.

Όμως τι θα μας χρειαστούν όλα αυτά , συνάδελφοι , όταν δεν έχεις βιωσιμότητα;

Κακώς στην Γενική Συνέλευση δεν ήρθαν οι συνδικαλιστές μας με προτάσεις για την
μείωση των ελλειμμάτων και την βιωσιμότητα του ομίλου.

Όμως –παρότι τα περιθώρια στένεψαν απελπιστικά- υπάρχει ακόμα καιρός.
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Σαν Ενωτική Αγωνιστική Συνεργασία προτείνουμε τα εξής:
- Σε σύντομο χρονικό διάστημα που να μην υπερβαίνει τις 7 ημέρες , όλες οι
παρατάξεις και συνδυασμοί που εκπροσωπούνται στο Δ.Σ. αλλά και οι συνδυασμοί
που δεν εκπροσωπούνται , να καταθέσουν συγκεκριμένο πρόγραμμα με προτάσεις
και λύσεις με σκοπό την επίλυση του προβλήματος των ελλειμμάτων και την
βιωσιμότητα του ομίλου και της ΕΘΕΛ.
- Μέσα από κοινές συσκέψεις με τα άλλα σωματεία να καταρτιστεί το τελικό
σχέδιο διάσωσης του ομίλου και αυτό να επιβάλλουμε πάση θυσία στην πολιτική
ηγεσία για εφαρμογή.
- Αν δεν έχουν σχέδιο ή δεν μπορούν να καταρτίσουν , λόγω ελλιπών
γνώσεων ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, τους ενημερώνουμε ότι εμείς σαν Ενωτική
Αγωνιστική Συνεργασία έχουμε ήδη εκπονήσει σχέδιο διάσωσης του ομίλου ΟΑΣΑ
και είναι στην διάθεση όλων ανά πάσα στιγμή.
- Μετά την οριστική απόφαση του σχεδίου διάσωσης νέα γενική συνέλευση με
μοναδικό θέμα τον τρόπο εφαρμογής του.

Εμείς συνάδελφοι όπως είπαμε , έχουμε ήδη έτοιμο σχέδιο και θα το
πρωτοκολλήσουμε στο Συνδικάτο όπως και θα το
δημοσιεύσουμε άμεσα για να λάβετε γνώση. Κανείς συνδυασμός και καμία παράταξη δεν
έχει μπει στον κόπο να σας ενημερώσει. Γιατί άραγε; Δεν γνωρίζουν; Κακώς. Οφείλουν να
γνωρίζουν. Δεν έχουν τις γνώσεις; Να σηκωθούν και να φύγουν. Οι καιροί άλλαξαν. Αλλά
που να βρεθεί η ευθιξία;

Εντελώς πληροφοριακά θα σας αναφέρουμε ελάχιστα τμήματα:

- Άμεση διεκδίκηση του μισού δις ευρώ που μας οφείλει μέχρι της 31-12-08 το Ελληνικό
Δημόσιο( Υπουργεία και Οργανισμοί) και γνωστοποίηση- τακτοποίηση με κάθε τρόπο της
οφειλής.
- Αλλαγή τρόπου δανειοδότησης του ομίλου. Επειδή οι περισσότεροι ίσως δεν
γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια, ο δανεισμός καλύπτεται με άλλον δανεισμό με
αποτέλεσμα μεγαλύτερη επιβάρυνση.
- Κατάργηση δωρεάν μετακίνησης σε ομάδες υπαλλήλων(Δημοτικοί Αστυνομία ,
στελέχη υπουργείων, δημοσιογράφοι κτλ) Αν το κράτος θέλει την διατήρηση τους τότε να
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καταβάλλει και το κόστος και όχι να υπερχρεώνεται ο όμιλος.
- Τα έσοδα από τις επενδύσεις του ομίλου π.χ. κλήσεις από φωτοκάμερες να
αποδίδονται στον όμιλο και όχι στην Τροχαία και τους Δήμους.(σημειώνεται πως τα έξοδα
των καμερών κ.λ.π. βαρύνουν τον ΟΑΣΑ)
- Άμεση επιστροφή των αποσπασμένων υπαλλήλων και ειδικά οδηγών στην ΕΘΕΛ. Το
κόστος που επιβαρύνουν την εταιρεία υπολογίζεται σε 10% της μισθοδοσίας των τακτικών
υπαλλήλων.

Αυτά είναι ελάχιστα από το πρόγραμμα που έχει εκπονήσει η Ενωτική. Αγωνιστική
.Συνεργασία και άμεσα, εντός της εβδομάδας, θα σας το κοινοποιήσουμε.

Συνάδελφοι-σσες

όπως βλέπετε και νιώθετε στο πετσί σας ο κόμπος πια έφτασε στο χτένι.

Δεν υπάρχουν πια μεσοβέζικες λύσεις.
- Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με σοβαρότητα , θέσεις και πρόγραμμα, ή πάμε
άκλαυτοι.
- Στηρίζουμε ημίμετρα και καθόμαστε στον καναπέ του σπιτιού μας παρακολουθώντας
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας να διαλύεται, ή με συγκεκριμένο πρόγραμμα και
θέσεις κατεβαίνουμε και τρίζουν οι δρόμοι της Αθήνας μέχρι να το πετύχουμε.
- Προστατεύουμε μεγαλοσυνδικαλιστάδες με πανό από το γιαούρτωμα ή κατεβάζουμε
1000 λεωφορεία και αποκλείουμε την Βουλή.
- Βγάζουμε το δίκιο μας στους δρόμους ,ή πάμε σπίτι μας να περιμένουμε το
αναπόφευκτο.

Όμως πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε. ΤΩΡΑ.
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Τώρα παίζονται όλα, το μέλλον όλων μας.

Ξέρουμε ότι πολλοί είναι αυτοί που θα δειλιάσουν.

Πολλοί αυτοί που θα σκεφτούν το οικονομικό κόστος.

Πολλοί θα σκεφτούν την δόση του δανείου , το φροντιστήριο των παιδιών ,τις υποχρεώσεις
τους.

Πιστέψτε μας , όμως συνάδελφοι .

Κι όταν έρθει η λαίλαπα εφαρμογής των μέτρων , όταν έρθει η μέρα – που θα έρθει
σύντομα-

όλοι όσοι θα δειλιάσουν σήμερα, θα παρακαλάνε ,να μπορούσαν να γυρίσουν το χρόνο πίσω
και θα ανταλλάσσουν όλα τα δάνεια ,όλες τις δόσεις ,με το να τους δοθεί ξανά για μια
στιγμή η ευκαιρία για να αποδείξουν ότι όσο στριμωγμένοι και να είμαστε ,αυτός ο κλάδος
ξέρει να αγωνίζεται, να μάχεται και να νικά ....

εμπρός λοιπόν να βγάλουμε το δίκιο μας στους δρόμους...

Υ.Γ. 1 Για να μην νομίζουν κάποιοι πως τους ξεχάσαμε θα επανέλθουμε ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ
ΣΥΝΤΟΜΑ…
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- Τον « από μηχανής θεό» που σώζει τις δυο παρατάξεις στις συνελεύσεις. Επιτέλους
διευκρινίστηκε ο ρόλος του.
- Τις αναθέσεις και τα σκυλιά που γαυγίζουν καθυστερημένα.
- Την παραλαβή των λεωφορείων , των τζογόμετρων και άλλων εκκρεμοτήτων.
- Τον λοχία του ΕΑΤ-ΕΣΑ
- Το Α2 της ΕΘΕΛ

Υ.Γ.2 Συνάδελφοι , είναι καιρός να κάνουν και κάτι χρήσιμο για τον κλάδο τα –κάθε
χρώματος – παπαγαλάκια.

Τα ξέρετε.

Βάλτε τα ,λοιπόν, να μεταφέρουν το μήνυμά σας προς τους πάτρωνες- συνδικαλιστές ,
πως όσο και να προσπαθούν με ψέματα ,λάσπη ,απειλές και υποσχέσεις να κάμψουν και να
απογοητεύσουν τους εργαζόμενους , τούτος ο κλάδος ξύπνησε και θα βγει νικητής….

Πιέστε όλους τους συνδικαλιστές και τα παπαγαλάκια τους να σας πουν ποιες κινήσειςσυναντήσεις έχουν κάνει και ποιο είναι το σχέδιό τους για να βγει η εταιρεία από τον
συνεχιζόμενο οικονομικό μαρασμό που απειλεί το αύριο όλων μας.

Αυτά που θα σας πουν οφείλουν να σας τα αποδείξουν. Αλλιώς…

O πόλεμος

ξεκίνησε……
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ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ

Η γραμματεία της Ε.Α.Σ.

ΚΑΚΑΝΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΠΑΣΤΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΑΝΙΚΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΗΛ. 6972046908

ΤΗΛ. 6972046508

ΤΗΛ. 6978481530-6970704800-6972047003

…στην οπισθοφυλακή ενός ονείρου που ελπίζει ακόμη…

…στην εμπροσθοφυλακή μια ελπίδας που ονειρεύεται πάντα….
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