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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, οι
Την ∆ευτέρα 29.01.2016 και την Τρίτη 01.03.2016 καλούµαστε να ψηφίσουµε για τον
απολογισµό δράσης του Σωµατείου µας, για την χρονιά που πέρασε. Μια κορυφαία
διαδικασία, καταστατικά κατοχυρωµένη, που δίνει τη δυνατότητα να κρίνουν όλοι οι
εργαζόµενοι, άµεσα και µε τον πιο δηµοκρατικό τρόπο τη δράση και τα πεπραγµένα του
Σωµατείου µας, σε ένα περιβάλλον γενικευµένης χρεοκοπίας, µετά και από το 3ο µνηµόνιο
που υπέγραψε και αυτή η κυβέρνηση, παρά τις διακηρύξεις και τις δεσµεύσεις της. Σε ένα
περιβάλλον δηλαδή που συνεχίζονται τα µέτρα λιτότητας και ισοπεδώνουν κατακτήσεις και
δικαιώµατα, γενικεύουν την φτώχεια και την ανεργία και διαλύουν την κοινωνία. Σ’ αυτό το
περιβάλλον, το Σωµατείο και οι εργαζόµενοι, καταφέραµε να υπερασπιστούµε την
Σύµβασή µας και να διεκδικήσουµε λύσεις

για τα προβλήµατα που η ∆ιοίκηση των

ΕΛ.ΠΕ. µε την απαράδεκτη πολιτική και τακτική της, δηµιουργούσε στη δουλειά και στην ζωή
µας.
Το 2015 όµως ήταν µια χρονιά που σηµάδεψε βαθιά τους εργαζόµενους, µε το τραγικό
δυστύχηµα του Μαΐου στις ΒΕΑ, και τον άδικο χαµό τεσσάρων συναδέλφων µας. Ένα
δυστύχηµα που ήρθε να επιβεβαιώσει τους χειρότερους φόβους µας, αλλά και όσα Σωµατείο
και εργαζόµενοι καταγγείλαµε την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, για την εγκληµατική πολιτική τους,
τα τελευταία 15 χρόνια.
Τις δραµατικές εκείνες ώρες και µέρες το Σωµατείο και οι εργαζόµενοι βρέθηκαν
µπροστά σε τεράστια διλήµµατα. Το σοκ, η οργή και ο φόβος στις ΒΕΑ, αλλά και σε όλες τις
βιοµηχανικές εγκαταστάσεις γέννησαν ακραίες αντιδράσεις. Το διακύβευµα ήταν αν θα µας
γονάτιζε ο πόνος και η οργή για τις τραγικές απώλειες ή αν θα στεκόµασταν όρθιοι και θα
παλεύαµε να στηρίξουµε ο ένας τον άλλο, για να σταθούν οι συνάδελφοί µας στις ΒΕΑ ξανά
στα πόδια τους και να στηρίξουµε και τις εγκαταστάσεις για να ξαναλειτουργήσουν µε όρους
ασφάλειας και ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Έτσι το Σωµατείο πήρε την ευθύνη και το τεράστιο βάρος, να σταθεί δίπλα στους
εργαζόµενους και να προχωρήσουµε µπροστά.
•

Στήριξε και στηρίζει έως και σήµερα τις οικογένειες των αδικοχαµένων συναδέλφων µας,
αλλά και όσους τραυµατίστηκαν, µε κάθε τρόπο.

•

Απαίτησε από τη νέα ∆ιοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. που εκείνες τις µέρες µόλις είχε αναλάβει τα
καθήκοντά της, να δώσει λύσεις στα τεράστια προβλήµατα που γέννησε το δυστύχηµα αλλά
και όσα προϋπήρχαν λόγω των τραγικών πολιτικών της εταιρείας χρόνια τώρα.

•

Συµµετείχε στην επιτροπή διερεύνησης του δυστυχήµατος, αναδεικνύοντας τις ευθύνες που
οι διοικούντες θέλανε να κρύψουν.

•

∆ροµολόγησε λύσεις που στήριξαν τους συναδέλφους της µονάδας που χτυπήθηκε, για να
µπορέσει να ξαναλειτουργήσει.

•

Απαίτησε και πέτυχε να γίνουν άµεσα 84 προσλήψεις που κάλυψαν κενά και ανάγκες στις
µονάδες που είχαν σοβαρά προβλήµατα.

•

Συµµετείχε σε

κοινή επιτροπή µε την Εταιρεία, για να αξιολογηθούν από την αρχή,

Οργανογράµµατα, ∆ιαδικασίες, Προγράµµατα Εκπαίδευσης, Περιγραφές Θέσεων Εργασίας,
µε στόχο να µην ξαναζήσει ποτέ εργαζόµενος στα ΕΛ.ΠΕ. παρόµοιο τραγικό δυστύχηµα.
Έτσι για 7 µήνες από την πλευρά του Σωµατείου έγινε µια τεράστια προσπάθεια την
οποία στηρίξανε όλοι οι εργαζόµενοι και έκανε µια αναλυτική καταγραφή προβληµάτων,
αναγκών, ελλείψεων, που κατατέθηκε στην εταιρεία παράλληλα µε µια ολοκληρωµένη
πρόταση για ασφαλή Οργανογράµµατα, Εκπαίδευση, ∆ιαδικασίες, Περιγραφές
Θέσεων αλλά και το τεράστιο θέµα της Εργολαβοποίησης,

που δεκαετίες τώρα

γενικεύεται. Και όταν αντιµετώπισε την ανευθυνότητα της εταιρείας και τις συνειδητές
καθυστερήσεις-αναβολές, πήρε την απόφαση να συγκρουστεί

και

προχώρησε σε

Απεργιακές Κινητοποιήσεις, µε τελικό αποτέλεσµα την ∆ήλωση-Συµφωνία της 10.02.2016,
όπου δίνονται σηµαντικές λύσεις και ανοίγονται προοπτικές για να δουλεύουµε πλέον
µε περισσότερη ασφάλεια, πιο ανθρώπινα, µε εργαζόµενους εκπαιδευµένους,
ξεκούραστους, αξιοπρεπείς.
Αυτό το Συνδικάτο το πέτυχε µε την στήριξη όλων των εργαζοµένων και την
συσπείρωσή τους γύρω από το Σωµατείο, κόντρα στα γνωστά βρώµικα κυκλώµατα που
ενεργοποίησε ξανά η εργοδοσία τις κρίσιµες ώρες τις απεργίας, αλλά δυστυχώς και µε τον
υπόγειο πόλεµο (στο τέλος και µε ανακοινώσεις!!!) των γνωστών απόντων από κάθε κρίσιµη
µάχη, που τους ζήσαµε και το 2011 και το 2014.
Οι εργαζόµενοι όµως, τους αγνόησαν, επέµειναν και πέτυχαν τη συµφωνία που θα
αποτελέσει από τώρα και για τα επόµενα χρόνια, την σηµαντικότερη παρακαταθήκη
και το όπλο των εργαζοµένων για ασφαλή Οργανογράµµατα, για ανθρώπινα ωράρια,
για το παρόν και το µέλλον της δουλειάς µας στα δύσκολα χρόνια που έρχονται.
Στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, αναδείχθηκε και η τεράστια σηµασία της ΕΣΣΕ
που υπέγραψε το Σωµατείο για το 2014-2015-2016, µοναδική σε όλη την Μνηµονιακή
Ελλάδα µε την ενεργοποίηση του Χρονοεπιδόµατος 2,5%, αλλά και του 100% του

προγράµµατος GROUPAMA (θα δοθούν αναδροµικά σε όλους τους εργαζόµενους από την
01.01.2015).
Αποδείχθηκε επίσης η αξία του Εσωτερικού Κανονισµού που υπογράφηκε από το
2014, όταν στήριξε τους συναδέλφους που βγήκαν σε διαθεσιµότητα και όχι µόνον αυτούς.
Τέλος το Σωµατείο στήριξε καθηµερινά τους εργαζόµενους σε µικρά και

µεγάλα

προβλήµατα και στάθηκε δίπλα στην κοινωνία που χτυπιέται καθηµερινά, µε δράσεις
αλληλεγγύης, αγώνες, απεργίες όποτε και όπου απαιτήθηκε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Το 2015, ήταν ένας χρόνος δοκιµασίας για τους εργαζόµενους και το Σωµατείο µας και
σταθήκαµε όρθιοι και πιο δυνατοί.
Αυτό µένει να το αποδείξουµε και στο µέλλον, µε την ενότητα και την συσπείρωσή µας
και την στήριξη στο Σωµατείο µας.
Γι’ αυτό καλούµε όλους τους εργαζόµενους να συµµετέχουµε µαζικά στις ψηφοφορίες
την ∆ευτέρα 29/2 και την Τρίτη 1/3/2/2016 και να ψηφίσουµε:

ΝΑΙ Στον Απολογισµό , ∆ιοικητικό και Οικονοµικό
ΝΑΙ Στη Συµφωνία της 10 Φεβρουαρίου 2016
Για ένα Σωµατείο Ενωµένο, Μαζικό, ∆υνατό.
Για το παρόν και το µέλλον της δουλειάς µας.
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