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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Την  Παρασκευή  22/01/16  εστάλη  εξώδικο  από  το  Σωµατείο  για  δύο  48ωρες  
απεργιακές  κινητοποιήσεις.  Η  πρώτη  48ωρη  γενική  απεργία  ξεκινά  την  Παρασκευή  
29/01/16  και  ώρα  07:00  και  η δεύτερη  48ωρη  που  ξεκινά  την  Κυριακή  31/01/16  
και  τελειώνει  την  Τρίτη  02/02/16  και  ώρα  07:00,  υλοποιώντας  έτσι  τις  αποφάσεις  
των  οργάνων  του  Σωµατείου, αφού  δυστυχώς  δεν  βρέθηκε  κοινά  αποδεκτή λύση  
στα  αιτήµατα  του  Σωµατείου,  δηλαδή ασφαλή οργανογράµµατα,  προσλήψεις,  
µονιµοποιήσεις  εργολαβικών  συναδέλφων,  πρόγραµµα  εκπαίδευσης,  διαδικασίες  και  
περιγραφές  θέσεων  εργασίας. 

 Όσο  για  την  απόφαση  της  Εταιρείας  και  το ∆ελτίο  Τύπου  που  µε  τόση  
«βιασύνη  και  ενθουσιασµό»  πληµµύρισαν  τα  ΜΜΕ,  για  όλους  εµάς  που ζούµε  
καθηµερινά  τα  µεγάλα  προβλήµατα  και  τις  ανάγκες  στους  χώρους  δουλειάς,  είναι 
ολοφάνερο  πως  δεν  λύνουν,  δυστυχώς,  κανένα  πρόβληµα. 

Θυµίζουµε  ότι  τα  θέµατα  των  προσλήψεων -  οργανογραµµάτων – πρόγραµµα  
εκπαίδευσης – διαδικασιών – περιγραφής  θέσεως  εργασίας,  δεν είναι  καινούργια.  
Αυτές  οι  συζητήσεις  είχανε  γίνει  πριν  και  γινόντουσαν και  µετά  το  τραγικό  
δυστύχηµα  της  8ης  Μαΐου.  Οι  εργαζόµενοι  των  ΕΛΠΕ  γνωρίζουν  πολύ  καλά  το 
λόγο  που  καλούµαστε  να  αγωνιστούµε.  Ξέρουµε  ότι  κάποιοι  µηχανισµοί  της 
Εταιρείας  µε  τα   γνωστά  παπαγαλάκια,   θα  προσπαθήσουν  να φέρουν  για  ακόµη  
µία  φορά  σύγχυση  και  αποπροσανατολισµό  από  τα  πραγµατικά  προβλήµατα.    
Πριν  ξεκινήσει  καν  ο  αγώνας,  ξεκινούν  µε  εκπτώσεις  θεωρώντας  τις  προσλήψεις  
αρκετές.   Τους  προειδοποιούµε  ότι  τα  ψέµατα  και η  λάσπη  έχουν  κοντά  ποδάρια  
και  πολύ  σύντοµα  θα  τους  αποκαλύψουµε.   Επίσης  οφείλουµε  να  επισηµάνουµε  το  
γεγονός  πως  οι  προαναφερόµενοι  γνωστοί  µηχανισµοί  της  Εταιρείας, έχουν  
επιδοθεί  τις  τελευταίες  µέρες  σε  µια  προσπάθεια  απονεύρωσης  και  αποδυνάµωσης  
του  αγωνιστικού  φρονήµατος  όλων  των  συναδέλφων.    ∆ιαδίδουν   ανυπόστατες  
φήµες  περί  µυστικών  συµφωνιών,  εν  κρυπτώ  επαφών  και  τετελεσµένων  
αποφάσεων  καθώς  και  το  ότι  τελικά  «απεργίες  δεν  θα  γίνουν».   Επειδή  αυτό  το  
έργο  το  έχουµε  ξαναδεί  τους  καταγγέλλουµε  στη  συνείδηση  όλων  των  συναδέλφων  
για  µια  ακόµα  φορά  και  τους  καλούµε  να  κρατήσουν  κλειστά  τα  αυτιά  τους  στις  
φωνές  που  θέλουν  να  διαβάλλουν  τον  αγώνα  µας  και  να  περιφρουρήσουν  µέχρι  
τέλους  τις  κινητοποιήσεις  µας. 
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Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Έχουν  περάσει  οκτώ  µήνες  από  το  τραγικό  δυστύχηµα  της  8ης  Μαΐου  και  η  
υπόσχεση  που  δόθηκε  από  Εταιρεία  και  εργαζόµενους   για  τις  αλλαγές  και  τα 
µέτρα που  πρέπει να  παρθούν  για να  µην  ξαναζήσουµε  ποτέ  κανένα  παρόµοιο  
δυστύχηµα,  δεν  τηρήθηκε  µε  αποκλειστική  ευθύνη  της  Εταιρείας.  Όσο  
αποµακρυνόµαστε  από  την  8η  Μαΐου,   η  Εταιρεία  ξεχνά  τις  υποσχέσεις  που  έδωσε  
και  ανακαλύπτει  τη  «δανειακή  µόχλευση,  τα  ευρωοµόλογα  και  τους  δείκτες»!   

 Οι  θεωρίες  και  τα  µεγάλα  λόγια  περίσσεψαν!  Απαιτούνται  συγκεκριµένες  
λύσεις  τώρα!   ∆εν  υπάρχει  περιθώριο  για  άλλη  καθυστέρηση. 

 Αυτή  η  σύγκρουση  δεν  γίνεται  για να  συζητήσουµε  οικονοµικά  θέµατα,  
θέµατα  σύµβασης.  Γίνεται  για  ασφαλή  οργανογράµµατα,  γίνεται  για  σοβαρό  
πρόγραµµα  εκπαίδευσης, για  να  γυρίζουµε  ασφαλείς και  υγιείς  στα  σπίτια  µας. 

 Σας  καλούµε  όλους  να  συσπειρωθείτε  γύρω  από  το  Σωµατείο  και  να 
στηρίξετε  τον  αγώνα  αυτό  ο οποίος  θα  αποτελέσει  παρακαταθήκη  για  τις  νέες  
γενιές  συναδέλφων,  για  τις  ίδιες  µας  τις  ζωές. 

 
ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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