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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι "συνάδελφοι" του Προεδρείου διακατέχονται σίγουρα από το σύνδροµο της ιδιοκτησίας αλλιώς πως
µπορεί να ερµηνεύσει κανείς ότι στην ανακοίνωση του ΣΚΕΕΠ απαντούν τα συνεταιράκια της
καταστροφής του Συνδικάτου µε το λογότυπο του ΠΣΕΕΠ κάνοντας ξανά την πολυδουλεµένη χρήση της
παρελθοντολογίας µιας και το σήµερα που έχουν διαµορφώσει όσο το σκαλίζει κανείς ΒΡΩΜΑΕΙ από
τις πράξεις τους.
Αντί να επιχειρηµατολογούν για όσα έχουν ήδη κριθεί πολλάκις από τους εργαζόµενους, µήπως να µπουν
στον κόπο, να απαντήσουν για ποιο λόγο η Εταιρεία στο τελευταίο της ∆ιοικητικό Συµβούλιο ∆ΕΝ
αναγνωρίζει την ύπαρξη των 39 επιπλέον προσλήψεων µε τις οποίες ο Πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ κατάφερε
να υφαρπάξει την ψήφο των µελών του ∆.Σ. του Σωµατείου.
Θα µπουν άραγε στον κόπο να απαντήσουν γιατί αντί της περίεργης εξέλιξης µιας κοινής ∆ήλωσης µε την
Εταιρεία δεν έφεραν προς έγκριση στο σώµα του ∆.Σ. ένα Πρακτικό Συµφωνίας µε την Εταιρεία µε τις 39
επιπλέον προσλήψεις που έως τώρα ήταν το εργαλείο επικύρωσης Συµφωνιών µεταξύ Σωµατείου και
Εταιρείας.
Τελικά οι µόνοι που ισχυρίζονται ότι υπάρχουν 39 επιπλέον προσλήψεις είναι οι ψεύτες του Προεδρείου.
Επειδή µε τα ψέµατα επιβιώσατε όλο αυτό το διάστηµα και τα αποτελέσµατα όλων αυτών των πράξεων τα
πλήρωσαν στο πετσί τους οι εργαζόµενοι σταµατήστε άµεσα αυτή την τακτική. Πείτε επιτέλους για πρώτη
φορά την αλήθεια, σταµατήστε τις εκφράσεις του τύπου "θα παντελονιάσετε το χρονοεπίδοµα λόγω του
EBITDA" και πείτε στους εργαζόµενους την αλήθεια ότι ∆ΕΝ είναι για όλους τα ίδια αναδροµικά. Άλλοι
θα πάρουν χρήµατα και άλλοι θα πάρουν ψίχουλα, µιας και η ηµεροµηνία που ορίζει το χρονοεπίδοµα είναι
διαφορετική για τον κάθε συνάδελφο. Βέβαια στο απρόκλητο σκύψιµο σας στον εργοδότη που ακόµα και
σήµερα επιδίδεστε µε χάρη, ούτε γνωρίζετε τι υπογράφετε, ούτε σας νοιάζουν οι συνέπειες που έχουν οι
υπογραφές σας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Εµείς σηκώνουµε το γάντι και σας προκαλούµε να φέρετε την ∆ευτέρα Πρακτικό Συµφωνίας που να
αναγράφει σαφέστατα τις 39 επιπλέον προσλήψεις πέραν των 169 για το έτος 2016 στις ειδικότητες που
εσείς αναφέρετε στην ανακοίνωση του ΠΣΕΕΠ 27/2/2016 (που έχει την υπογραφή Προέδρου και
Γραµµατέα για το ∆.Σ. ΤΡΟΜΑΡΑ ΣΑΣ) και εµείς θα ζητήσουµε δηµόσια συγνώµη µε ανακοίνωσή µας.
Εσείς όµως εαν δεν το κάνετε που θα κρυφτείτε "συνάδελφοι" του Προεδρείου;
Αν λοιπόν είπατε για πρώτη φορά την αλήθεια, ΑΠΟ∆ΕΙΞΤΕ ΤΟ .
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