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Στις 12.04.16 το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ πρόσθεσε άλλη µια µαύρη σελίδα στην ιστορία του Σωµατείου 
µας µε τα θέµατα που κατέβασε προς συζήτηση στην ηµερήσια διάταξη. Στις εγκαταστάσεις της 
Ελευσίνας πραγµατοποιήθηκε ∆.Σ. που µόνο µε την ανάγνωση των θεµάτων του, ζητήσαµε ως 
παράταξη την διαγραφή της συνεδρίας. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

H προσπάθεια συκοφάντησης και δυσφήµισης εκλεγµένων συνδικαλιστών της παράταξης µας δεν είναι 
πρωτοφανές φαινόµενο από το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ.  Αρκετές φορές στο παρελθόν έχουν 
προσπαθήσει να σπιλώσουν, να κατηγορήσουν, να ζητήσουν να αλλάξουν τµήµα σε "ενοχλητικούς" για 
αυτούς συναδέλφους, όµως τώρα ξεπέρασαν τα εσκαµµένα. Είναι εξωφρενικό µε προφορικές 
καταγγελίες του τύπου "…µου είπανε ότι κάποιος άκουσε ότι του είπανε ότι είπες…"  να ξεκινάει ένα 
γαϊτανάκι λάσπης, να εµπλέκει µέλη του ∆.Σ. της Εταιρείας και του ΠΣΕΕΠ µε αποτέλεσµα να γίνεται 
εσωτερικός έλεγχος από την Εταιρεία και δυστυχώς για αυτούς, το πόρισµα να είναι καταπέλτης για 
την καλοστηµένη σκευωρία τους, αποδεικνύοντας ότι δεν υπήρχε ίχνος εµπλοκής συναδέλφων και 
καµία χειραγώγηση στο ευαίσθητο θέµα της διαδικασίας των Προσλήψεων. 
 
Επειδή κατάλαβαν ότι µε τις προφορικές καταγγελίες δεν είχαν πολλές ελπίδες στις ΒΕΑ, ξεκίνησαν ένα 
άλλον αγώνα πιστεύοντας πως θα είχε καλύτερη τύχη, βάζοντας µέλη του ψηφοδελτίου τους και πάντα 
µε την έγκριση και τις ευλογίες του Προέδρου, να στήσουν κατηγορίες για δήθεν bulling που ασκείτε 
από εκλεγµένο µέλος µας σε συναδέλφους του στις ΒΕΘ.  Μας ενηµέρωσαν επίσης ότι και σε αυτή την 
περίπτωση έχουν προσφύγει στην Εταιρεία, είναι σε εξέλιξη και εδώ εσωτερικός έλεγχος και µάλιστα 
έχουν πληροφορίες (από που άραγε;) ότι το "πόρισµα θα είναι κόλαφος" εναντίον του συναδέλφου 
µας.  
 
Είναι ξεκάθαρο πια σε όλους ότι οποιοσδήποτε αρθρώνει διαφορετικό λόγο από τις απόψεις του 
Προεδρείου θα διώκεται. Ξεχάστε πια τα επιχειρήµατα, τις ανακοινώσεις έστω και τις αντεγκλήσεις. Ο 
νέος "Ερντογάν" προκειµένου να κερδίσει έστω και έναν ψήφο ή για να προστατέψει τις καρέκλες για 
τα γιουσουφάκια του, δεν διστάζει να θέτει σε κίνδυνο όχι µόνο τις υπολήψεις των συναδέλφων αλλά 
ακόµα και την ίδια την εργασία τους, κατηγορώντας τους για ενέργειες που εµπίπτουν στον Εσωτερικό  
Κανονισµό. Αντί να καταγγείλει για mobbing την Εταιρεία που ακόµη και τώρα δεν εννοεί να 
δώσει τα παρουσιολόγια των εργαζοµένων στο κτίριο της Χειµάρρας, συνεχίζει ο ίδιος το mobbing 
µε τα τηλέφωνα υπενθύµισης – υποχρέωσης σε συναδέλφους πριν τις εκλογικές διαδικασίες. 
 
Εµείς ενηµερώνουµε άπαντες ότι σε κάθε περίπτωση, είµαστε πλέον αναγκασµένοι να κινηθούµε 
νοµικά εναντίον παντός υπευθύνου που θεωρεί ότι µπορεί τόσο εύκολα να σπιλώνει υπολήψεις και να 
θίγει αξιοπρέπειες. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Αν νοµίζετε ότι µε τα παραπάνω πιάσαµε πάτο είστε γελασµένοι. Σα να µην έφταναν όλα αυτά µας 
ενηµέρωσαν µε στόµφο ότι θα ενεργοποιήσουν και το Πειθαρχικό Συµβούλιο του ΠΣΕΕΠ. 



 
Πράγµατι, το Πειθαρχικό Συµβούλιο υπήρχε ανέκαθεν στο Καταστατικό µας, όµως δεν είχε 
ενεργοποιηθεί ποτέ και από κανένα. Τώρα που οι σκευωρίες κατέπεσαν σαν χάρτινος πύργος επέλεξαν 
να φορέσουν τα γουνάκια του ∆ικαστή οι συνδικαλιστές του Προεδρείου για να τιµωρούν οι ίδιοι τους 
συναδέλφους που µπορεί να κατηγορούνται από τον οποιονδήποτε για το οτιδήποτε. 
 
Εµείς δηλώσαµε από την αρχή ότι δεν θα λάβουµε µέρος σε τέτοια δηµιουργήµατα νοσταλγών του 
Τσαουσέσκου αλλά για να τους βοηθήσουµε προτείναµε ως τόπο τιµωρίας την Μακρόνησο ή τη Γυάρο 
και να εγκαινιάσουν οι ίδιοι τα... Spot µιας και έχουν και την εµπειρία. 
 
Από ανθρώπους διαδροµιστές της κάθε ∆ιοίκησης το περιµέναµε. Αυτό που µας έκανε όµως τροµερή 
εντύπωση είναι η δήλωση από τον δήθεν αριστερό τροµάρα του, Αντιπρόεδρο των ΒΕΘ, που είπε ότι 
"…για το µόνο που απολογούµαι είναι γιατί τόσο καιρό δεν το είχαµε ενεργοποιήσει... ".  
 
Όσο για την παράταξη που έχει σαν σήµα της το αστέρι του Τσε Γκεβάρα και ψήφισε υπέρ του 
Πειθαρχικού Συµβουλίου, µήπως καλύτερα είναι να αλλάξει το έµβληµά της µε τον αναδυόµενο 
Φοίνικα που θα ταίριαζε περισσότερο; 
 

Η ανηθικότητα και η ψεύτικη αλληλεγγύη από πλευράς ∆ιοίκησης της Εταιρείας αλλά και του 
Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ ήρθε όταν στέρησαν σε συνάδελφο που εργάζεται στις ΒΕΕ, τις προσαυξήσεις 
της βάρδιας λόγω του ότι έχει ποσοστό αναπηρίας µόνο 60%. 
Κύριοι του Προεδρείου αλλά και της ∆ιοίκησης πως γίνεται να παίρνει τις προσαυξήσεις της 
βάρδιας ο συνδικαλιστής από την παράταξη της Ενιαίας µε 7 χρόνια στην Εταιρεία που δηλώνει 
ψυχολογικά προβλήµατα για να εργάζεται πρωινός και να µην το δικαιούται ο συνάδελφός µας 
από τις ΒΕΕ ή οι συνάδελφοί µας που εσείς τους υποδείξατε σαν "ενόχους" στο τραγικό 
δυστύχηµα. Η µη τοποθέτησή σας και η άρση της αδικίας φανερώνει τον ένοχο ρόλο σας.  
 
Όσον αφορά την αντικατάσταση του µέλους του Υπηρεσιακού Συµβουλίου δεν έχουµε καµιά διάθεση 
να εµπλακούµε στα εσωτερικά άλλων παρατάξεων. Τι είναι όµως αυτό που συµβαίνει στο Υπηρεσιακό 
Συµβούλιο και πρέπει να µένει κρυφό; Γιατί ο συνάδελφος που αντικατέστησαν είπε ότι  "…όποιος 
διαφωνεί µε τις πρακτικές σας καρατοµείται… ". Τον καλούµε να εξηγήσει στους εργαζόµενους τι 
εννοούσε. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Σε όλα τα παραπάνω η ∆ιοίκηση των ΕΛΠΕ αντί να σταµατήσει τις γελοίες αυτές περιπτώσεις και να 
προφυλάξει το κύρος του Οµίλου από τα συνδικαλιστικά – παραταξιακά παιχνίδια του Προεδρείου του 
ΠΣΕΕΠ, κάνει ότι µπορεί να προστατεύσει τις σχέσεις της µε τον αριστερούλη της ∆ιοίκησης του 
Προεδρείου, επειδή ακριβώς στηρίζονται στην πολιτική αλληλοεξυπηρέτηση για να κρατηθούν 
αµφότεροι στις καρέκλες τους.   
 
Εµείς θέλουµε µια Εταιρεία που να αποτελείται από ανθρώπους που να έχουν  Όραµα και Μέλλον 
για αυτήν και όχι µια Εταιρεία που να αποτελείται από άτοµα που το µοναδικό τους όραµα είναι η 
διατήρηση της θέσης τους και οι παχυλοί µισθοί τους.  
 
Εµείς θέλουµε ένα Σωµατείο που να υπηρετεί τους εργαζόµενους ενώ εσείς ένα Σωµατείο για να 
δικάζει τους εργαζόµενους. 
 

 
Τελικά αυτά που µας χωρίζουν είναι πολλά. 
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