Ασπρόπυργος, 25 Φεβρουαρίου 2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σε λίγες ημέρες καλούμαστε να ψηφίσουμε για τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του
ΠΣΕΕΠ για το έτος 2015, καθώς και για την αποδοχή ή μη της πρότασης της Εταιρείας για την
πρόσληψη 39 εργαζομένων επιπλέον των ήδη 169 θέσεων που εγκρίθηκαν από το τελευταίο
Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ.
Η παράταξη μας στο τελευταίο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ καταψήφισε τον διοικητικό απολογισμό για τους
λόγους που θα αναφερθούν αμέσως παρακάτω:
Συνάδελφοι,
Με σειρά ανακοινώσεων μας σαν παράταξη από την ημέρα της εκλογής μας στο ΠΣΕΕΠ είχαμε
επισημάνει την στρεβλή λειτουργία του Σωματείου σε μια σειρά από θέματα που αφορούσαν την
καθημερινότητα και την προοπτική των εργαζομένων. Δυστυχώς για το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ
ισχύει ο κανόνας ότι όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας. Αυτή η αντίληψη δεν προάγει
την συνεργασία μεταξύ των παρατάξεων που απαρτίζουν το σωματείο και είναι το ζητούμενο για
την επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και την περιφρούρηση των κατακτήσεων τους.
Όλα αυτά αν συνδυαστούν και με την στάση του Πόντιου Πιλάτου του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ σε
μια σειρά ενεργειών της Εταιρείας που αφορούσαν θέματα οργανογραμμάτων, κατάργηση
θέσεων, αποχωρήσεων εργαζομένων με την μόνιμη επωδό ότι αυτά αποτελούν διευθυντικό
δικαίωμα της εταιρείας οδηγούν αργά ή γρήγορα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
Συνάδελφοι το δυστύχημα της 8ης Μάιου που μας σημάδεψε όλους και ιδιαίτερα τις οικογένειες
των αδικοχαμένων συναδέλφων μας ήταν αποτέλεσμα πολλών παραγόντων κάποιο από τους
οποίους διερευνώνται από την δικαιοσύνη για την απόδοση ευθυνών. Η προβληματική
λειτουργία του τρίπτυχου Εργαζόμενοι- Σωματείο- Διοίκηση δημιουργεί μόνον δυσάρεστες
καταστάσεις. Δυστυχώς και μετά το δυστύχημα και μέχρι σήμερα οι πρακτικές λειτουργίας των
θεσμών παραμένουν οι ίδιες.
Η πρόταση της παράταξης μας για διαπαραταξιακή επιτροπή για την συζήτηση με την εταιρεία
των οργανογραμμάτων έπεσε στο κενό. Επικράτησε πάλι η λογική της παρέας για την δημιουργία

στρατού ενόψει των επερχόμενων εκλογών του ΠΣΕΕΠ με την αγαστή συνεργασία και την
συμπαράστασης της εταιρείας.
Η παράταξη μας καταψηφίζει ανεπιφύλακτα τον Διοικητικό απολογισμό του Σωματείου για το
2015.
Ψηφίζουμε λευκό για τον οικονομικό απολογισμό, διότι εξακολουθεί το ΤΑΑΤ να είναι και
δανειοδοτικός μηχανισμός από το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ αντί να είναι μόνον ταμείο στήριξης των
εργαζομένων σε απεργίες.
Τέλος ψηφίζουμε την απόφαση της εταιρείας για τους 39 επιπλέον συναδέλφους ζητώντας
παράλληλα από το Προεδρείο να υπάρξει διαπαραταξιακή επιτροπή για την παρακολούθηση
όλου του πλέγματος υλοποίησης των οργανογραμμάτων και της εκπαίδευσης.
Καλούμε όλους τους συνάδελφους να συμμετέχουν μαζικά στις ψηφοφορίες ασκώντας το ύψιστο
δημοκρατικό τους δικαίωμα, στέλνοντας ταυτόχρονα ένα ηχηρό μήνυμα δυσαρέσκειας προς το
Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ.
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