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Συναδέλφισσες, οι 

Μετά την αντιπαράθεση με την Εταιρεία και τις κινητοποιήσεις μας τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο 

του 2016, με τα γνωστά θετικά αποτελέσματα και τη συμφωνία της 10.02.2016, θα περίμενε κανείς 

να «λουφάξουν» όλοι αυτοί που τις κρίσιμες ώρες της σύγκρουσης, στάθηκαν για άλλη μια φορά 

μακριά από τον αγώνα των εργαζομένων, με ψέματα, «κουτσομπολιά» και … καταγγελίες!!! Και στο 

τέλος ακόμη και με γραπτές ανακοινώσεις, ζητώντας να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις!!! 

υιοθετώντας τις θέσεις της Εταιρείας (για μια ακόμη φορά)… 

Δυστυχώς όμως, για να κρύψουν τις ευθύνες τους, προσπαθούν ξανά!! με τον μόνο τρόπο που 

ξέρουν, με ψέματα και «υποκριτική αγανάκτηση», να παραπλανήσουν τους εργαζόμενους. Δηλαδή 

«φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης»!!! Αλλά τα ψέματα έχουν κοντά ποδάρια… Ας 

πούμε ενδεικτικά κάποια πράγματα, γιατί το να απαντήσουμε σε όλα τα απίστευτα που γράφουν και 

λένε,  χρειάζεται βιβλίο… 

Καταγγελία σ. Γκέκα για όσα του είπε ο σ. Κοσμέτος: Όταν έρχεται εργαζόμενος και καταγγέλλει 

(και με παρουσία κόσμου) πως εκπρόσωπος του ΣΚΕΕΠ στο Δ.Σ. του Σωματείου του δήλωσε ότι «η 

διαδικασία προσλήψεων είναι διαβλητή(!!) και μέλη του ΣΚΕΕΠ μπορούσαν να βάλουν το παιδί του 

στη δουλειά αν μιλούσε μαζί τους»!!!, το Σωματείο ήταν υποχρεωμένο να ζητήσει επίσημα εξηγήσεις 

και από τους συναδέλφους και από την Εταιρεία και καλώς το έκανε. Τώρα το τι και πώς λέει ο 

καθένας διάφορα απίστευτα για να δικαιολογεί την ύπαρξή του και τι είναι αλήθεια και τι ψέματα, 

ευτυχώς ο κόσμος το ξέρει πλέον καλά και δεν τα καταπίνει εύκολα… 

Καταγγελίες εργαζομένων Τμ. Διακίνησης ΒΕΘ για εκβιασμούς πιέσεις και εκφοβισμό από 

τον Προϊστάμενό τους: Όλοι ξέρουν στις ΒΕΘ ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στο χώρο των Off 

Sites και ότι τα τελευταία 2 χρόνια (τουλάχιστον), έχουν γίνει συναντήσεις του Σωματείου με όλους 

τους εργαζόμενους του τμήματος όπου καταγγέλθηκαν πάρα πολλά περιστατικά «bulling» και 

κατάχρησης εξουσίας σε βάρος τους από τον προϊστάμενό τους, όπως και συναντήσεις και με τον 

ίδιο τον Προϊστάμενο για να βρεθούν λύσεις, αφού στο τμήμα η κατάσταση ήταν έκρυθμη και 

επηρέαζε πλέον και την σωστή και ασφαλή λειτουργία της μονάδας. Ήταν επιτακτικό να βρεθεί 

άμεσα λύση και η ευθύνη ήταν και είναι της Εταιρείας, η οποία παρ’ ότι γνώριζε τα προβλήματα 

αδιαφορούσε ή μήπως κάλυπτε (;) τον Προϊστάμενό της (και γιατί άραγε;). Η αντίδραση του 

Σωματείου ήταν το ελάχιστο που μπορούσε και έπρεπε να κάνει, πόσο μάλλον όταν ο συγκεκριμένος 

είχε και συνδικαλιστική δράση!!, ένας λόγος παραπάνω για να σέβεται τους εργαζόμενους και όχι να 

εκφοβίζει και να εκβιάζει!!!  

Πειθαρχικό Συμβούλιο Σωματείου: Το συγκεκριμένο όργανο προβλέπεται από το καταστατικό του 

Σωματείου από την πρώτη μέρα της ίδρυσης του ΠΣΕΕΠ (όταν στο Προεδρείο ήταν αυτοδύναμη η 

ΠΑΣΚΕ(ΣΚΕΕΠ) και κακώς δεν υπήρχε μέχρι τώρα… Το Συμβούλιο αυτό δεν αποφασίζει για τίποτε, 

παρά μόνον εισηγείται προς το Δ.Σ. του Σωματείου, εάν και εφόσον υπάρχει κάποιο θέμα. Η 

πρόταση του Προεδρείου ήταν για διαπαραταξιακή σύνθεση, για να μην υπάρχει κανένα θέμα 

αμφισβητήσεων και άσκοπων αντιπαραθέσεων. Αλλά ΣΚΕΕΠ(ΠΑΣΚΕ), ΔΑΚΕ και Α.Μ(ΠΑΜΕ), ενώ 

συμμετέχουν σε διαπαραταξιακές όπου κρίνουν όπως τους βολεύει, εδώ αρνήθηκαν!!!. Έτσι 



νομίζουν πως μπορούν να συνεχίζουν με τις απίστευτες και παρανοϊκές κραυγές περί «χούντας», 

«Ερντογάν» και «Τσαουσέσκου»!!! Οι εργαζόμενοι όμως έχουν και γνώση και κρίση … 

Συνάδελφοι που επανέρχονται μετά την «διαθεσιμότητα» που τους επέβαλε η Εταιρεία: Το θέμα 

αυτό ποτέ το Σωματείο δεν το άφησε, με παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα, μετά από ομόφωνες 

αποφάσεις του Δ.Σ., για διαπαραταξιακή επιτροπή που θα παρακολουθεί και φροντίζει για τη συνεχή 

στήριξη των συναδέλφων. Είναι προκλητικό για την λογική όλων των εργαζομένων και ειδικότερα 

όσων εμπλέκονται άμεσα, να λέγονται τόσα ψέματα χωρίς να σέβονται τις δύσκολες καταστάσεις 

που περνάνε όλοι όσοι ζήσανε άμεσα το τραγικό δυστύχημα και όσα δραματικά ακολούθησαν… Λίγη 

ντροπή δεν βλάπτει… 

Για τις δήθεν σχέσεις μελών του Προεδρείου με την Διοίκηση: Όταν τα στελέχη της Ενιαίας – 

Ενωτικής Σ.Κ. και το Προεδρείο του Σωματείου έμπαινε μπροστά στη σύγκρουση με την Εταιρεία για 

προσλήψεις, οργανογράμματα, εκπαίδευση, διαδικασίες και δέχονταν επιθέσεις με επιστολές και  

δημοσιεύματα κατά παραγγελία των γνωστών ΜΜΕ, άλλες παρατάξεις «χαϊδολογιόντουσαν» με 

Διευθυντές και Διοίκηση όπως φάνηκε και με την υιοθέτηση των θέσεων της Εταιρείας την πιο 

κρίσιμη στιγμή της σύγκρουσης!!! Και αντί να ζητήσουν συγνώμη από τους εργαζόμενους, βγαίνουν 

με περίσσιο θράσος και καταγγέλλουν!!! 

Ας μην αναφερθούμε για άλλα ψέματα και τρελά που διαβάζουμε και ακούμε από τους γνωστούς 

πλέον σε όλους τους εργαζόμενους «συνδικαλιστές»…  

Ας κλείσουμε με μια προειδοποίηση προς την Εταιρεία. Κύριοι, ποιος ο λόγος για αυτή την 

πρωτόγνωρη διαδικασία συνεντεύξεων για το θέμα των εποπτών στις ΒΕΘ; Γιατί δεν 

ακολουθήσατε την ίδια διαδικασία που χρόνια τώρα ακολουθείτε στον Νότο; Και με βάση ποια 

κριτήρια αποκλείστηκαν από την διαδικασία μια σειρά έμπειροι εργοδηγοί; Τι παιχνίδια παίζετε στην 

πλάτη πάλι των εργαζομένων και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων; Η θέση του Επόπτη είναι πολύ 

κρίσιμη για την σωστή λειτουργία των μονάδων για να την αντιμετωπίζετε με τέτοια ανευθυνότητα… 

Αναλάβετε επιτέλους τις ευθύνες σας… 

Συναδέλφισσες, οι 

Σαν Ενιαία – Ενωτική Σ.Κ., έχοντας συνείδηση των δραματικών καιρών που ζούμε σαν εργαζόμενοι 

στην μνημονιακή Ελλάδα, θα μείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους που από κοινού βάλαμε. Την 

υπεράσπιση Δικαιωμάτων και κατακτήσεων των εργαζομένων και  την παραπέρα συσπείρωση όλων 

των συναδέλφων γύρω από το Σωματείο, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να στηρίξουμε την 

δουλειά και τις ζωές μας. 

Αυτές λοιπόν τις μέρες της Μεγάλης Εβδομάδας, κομμάτι κι’ εμείς του Ελληνικού λαού που 

ανεβαίνει τον δικό του Γολγοθά της κρίσης και της χρεοκοπίας, θα συνεχίσουμε τον αγώνα 

για ανατροπή των μνημονίων και όσων τις υπηρετούν, προσβλέποντας στην Ανάσταση για 

τους ανθρώπους της δουλειάς και της δημιουργίας. Και σας καλούμε όλους σ’ αυτόν τον 

αγώνα… 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 

          

                                                                                 ΕΝΙΑΙΑ – ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.  


