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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Πραγµατοποιήθηκε  σήµερα  15/01/16  έκτακτο  ∆.Σ.  ΠΣΕΕΠ  µε  θέµα  τις  
εξελίξεις  στις  εργασίες  της  κοινής  επιτροπής  ΠΣΕΕΠ  &  Εταιρείας,  σε  ότι  έχει  να  
κάνει µε  οργανογράµµατα,  πρόγραµµα  εκπαίδευσης,  προσλήψεις,  διαδικασίες κ.α. 
 Είναι πλέον  φανερό  σε  όλους  µας,  πως  οι  οκτώ µήνες  µετά  το  τραγικό  
δυστύχηµα  της  8ης  Μαΐου,   υπήρξαν  παραπάνω  από  αρκετοί  για  να  µπορέσει  η  
Εταιρεία  να  αξιολογήσει  στο  σύνολό  της  την  ολοκληρωµένη  πρόταση που  το  
Σωµατείο  µας  κατέθεσε  και  να  µας  καταθέσει  τις  δικές  της  προτάσεις  αναλυτικά  
και  οργανωµένα.  Αξιολογήθηκε  οµόφωνα  πως  η  Εταιρεία  κωλυσιεργεί  συνειδητά  
και  δεν  πρόκειται  να  αφήσουµε  να  συνεχιστεί  αυτό  το  επικίνδυνο  και  απαράδεκτο  
παιχνίδι  τους.    

Πρέπει  ΤΩΡΑ  να  βρεθεί  λύση.   Για  οργανογράµµατα,  εκπαίδευση  και  
διαδικασίες  που  να  εγγυώνται  την  ασφαλή  και  ορθολογική  λειτουργία  των  
εργοστασίων  και  των  ανθρώπων  που  τα  λειτουργούν.      
 Στη  συνεδρίαση  αυτή  αποφασίστηκε  η  σύγκληση  του  Γενικού  Συµβουλίου  
την  Τρίτη  19/01/16  στις  ΒΕΑ,  µε  εισήγηση  για  απεργιακές  κινητοποιήσεις  (2  
48ωρες  και  µία  10ηµερη  και  εξουσιοδότηση  του  ∆.Σ.  για  παραπέρα  
κινητοποιήσεις),  η  οποία  έλαβε  20 ψήφους  έναντι  1  της  διαφοροποιηµένης  
πρότασης  του  Αγωνιστικού  Μετώπου. 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

Σε  αυτή  τη δύσκολη  συγκυρία  για  τη  χώρα  και  τους  εργαζόµενους   και  µετά  
το  τραγικό  δυστύχηµα  της  8ης  Μαΐου  που  µας  σηµάδεψε  όλους,  δεν  υπάρχουν  
περιθώρια  για  κανέναν.   Είναι  χρέος  µας  απέναντι  στους  συναδέλφους  µας  που  
χάθηκαν  τόσο  άδικα,  σε  όλους  τους  εργαζόµενους  των  ΕΛΠΕ  καθώς  και  την  
κοινωνία  την  ίδια,  να  µην  επιτρέψουµε  να  ξαναζήσει  κανείς  τις  δραµατικές  µέρες  
του  Μαΐου  του  2015.    

Με  τη  συσπείρωση  όλων  µας  γύρω  από  το  Σωµατείο  µας  όπως  έχουµε  
δείξει  στο  παρελθόν,  έχουµε  τη  δύναµη  και  θα  το  πετύχουµε.      
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