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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στις 29/02/16 και 01/03/16 καλούμαστε να εγκρίνουμε ή όχι τον Διοικητικό και
Οικονομικό Απολογισμό του Σωματείου μας καθώς και την πρόσφατη συμφωνία που
επιτεύχθηκε με τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ, μετά από τις κινητοποιήσεις μας.
Η χρονιά που πέρασε ήταν μια χρονιά που σημάδεψε την ψυχή και το μυαλό μας
ύστερα από το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου. Παρόλη την προσπάθεια εργαζομένων
και Σωματείου να αλλάξει η πολιτική και η στάση της Εταιρείας απέναντι στα ζητήματα
της ασφάλειας αλλά και ειδικότερα στον τρόπο με τον οποίο θα γινόταν η Γενική
Συντήρηση των ΒΕΑ, οι διοικούντες επέλεξαν να θέσουν ως προτεραιότητα τη βιαστική
περάτωση της Γενικής Συντήρησης που συνεπάγεται ανασφαλείς συνθήκες. Από την
επόμενη μέρα του δυστυχήματος οι προκλήσεις υπήρξαν πολλές και πρωτοφανείς. Οι
προτεραιότητες όμως που ως Σωματείο είχαμε θέσει και που πάνω σε αυτές κινηθήκαμε
ήταν ξεκάθαρες.
Στηρίξαμε και συνεχίζουμε να το κάνουμε, τις οικογένειες των αδικοχαμένων
συναδέλφων μας προσπαθώντας παράλληλα να επουλώσουμε τις πληγές στα σώματα και
τις ψυχές των υπολοίπων ανθρώπων που βίωσαν περισσότερο από τον καθένα το
μέγεθος και την τεράστια έκταση της τραγωδίας που ζήσαμε.
Συμμετείχαμε στην Επιτροπή Διερεύνησης του δυστυχήματος ώστε να καταγραφεί
στο πόρισμα η θέση του Σωματείου μας σχετικά με το τι οδήγησε σε αυτό. Δηλαδή τα
εξαντλητικά ωράρια, η πίεση για να βγει γρηγορότερα η δουλειά και η σύμπτυξη του
χρονοδιαγράμματος. Ξεκινήσαμε διαπραγματεύσεις με την καινούργια Διοίκηση της
Εταιρείας ούτως ώστε να καταφέρουμε με τις προτάσεις μας να επιστρέψει το αίσθημα
της ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Στη διάρκεια αυτών των διαπραγματεύσεων
αποφασίσαμε πως πρέπει να κινηθούμε πιο δυναμικά και να συγκρουστούμε με τη
διοίκηση για να πετύχουμε τους στόχους μας ως εργαζόμενοι. Η μαζικότητα, η δυναμική
και η στήριξη των συναδέλφων κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ημερών απεργίας,
έπαιξε κατά τη γνώμη μας καταλυτικό ρόλο για να επιτευχθεί η συμφωνία της 10ης
Φλεβάρη.
Το σημαντικότερο που προκύπτει από αυτή, είναι η αλλαγή φιλοσοφίας που
επιβάλλαμε στη διοίκηση και που δίνεται πλέον προτεραιότητα στον τρόπο που
εξελίσσεται η παραγωγική διαδικασία, στην επαρκή στελέχωση των εγκαταστάσεων, στη
σαφή περιγραφή θέσεων εργασίας, στην επαναφορά της Συντήρησης στη βάρδια και μία
σειρά από άλλα ζητήματα. Η συμφωνία αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα για να
επιστρέψει το αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους και εμείς ως Σωματείο θα πρέπει
να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα και να έχουμε την ανάλογη δράση ώστε να υλοποιηθεί
στο ακέραιο.

Επιπροσθέτως, όλη την προηγούμενη χρονιά διαφυλάξαμε και εγγυηθήκαμε στο
ακέραιο την τήρηση των όρων της Συλλογικής μας Σύμβασης.
Στο δύσκολο
κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο που ζούμε, στην επίθεση που δέχονται τα εργασιακά
δικαιώματα και στην αποδόμηση κάθε αξιοπρεπούς σύμβασης στην Ελλάδα, εμείς
έχουμε καταφέρει να διαφυλάξουμε στο μέτρο του δυνατού τις αμοιβές μας.
Φανήκαμε αλληλέγγυοι στους αγώνες και τις κινητοποιήσεις σωματείων και
εργασιακών ομάδων, τόσο με φυσική παρουσία όσο και με υλική βοήθεια.
Πήραμε σαφή και ξεκάθαρη θέση με ανακοινώσεις σε κάθε θέμα που θεωρήσαμε
ως Σωματείο, ότι είχαμε υποχρέωση να κάνουμε.
Δράσαμε βοηθώντας κάθε κοινωνική ομάδα που χρειαζόταν συμπαράσταση, είτε
αυτό είχε να κάνει με το μείζον και τόσο επίκαιρο προσφυγικό θέμα, είτε είχε να κάνει με
ανάγκες στήριξης ξεχωριστών ανθρώπων που έχουν πληγεί από την οικονομική
καταστροφή που έχει υποστεί η πατρίδα μας.
Παράλληλα έγιναν πάρα πολλές
παρεμβάσεις από το Σωματείο καθόλη τη διάρκεια του έτους, για πάρα πολλά και
διαφορετικά ζητήματα, τα οποία δεν είναι δυνατό να περιγραφούν σε ένα κείμενο σαν
και αυτό.
Το τελικό αποτέλεσμα όλων αυτών, είναι πως ένα Σωματείο σαν το δικό μας, δεν
δικαιούται να περιορίζεται σε ένα στενό εργασιακό χώρο αλλά να αποτελεί ένα
δυναμικό πυλώνα στήριξης προς οποιονδήποτε έχει την ανάγκη μας, πέρα από
αγκυλώσεις, προκαταλήψεις και ιδεοληψίες.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Με την υπερψήφιση της συμφωνίας της 10ης Φλεβάρη, κάνουμε ένα επιπλέον
σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση του ύψιστου αγαθού. Της ίδιας μας της ζωής.
Με την υπερψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, στέλνουμε
μήνυμα συσπείρωσης και στήριξης του θεσμού του Σωματείου μας προς τη νέα
Διοίκηση.
Σας καλούμε να προσέλθετε μαζικά στις κάλπες για να βγούμε ως εργαζόμενοι
και ως κίνημα πιο αποτελεσματικοί και πιο δυνατοί!
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