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ΚΑΣΑΨΗΦΙΖΟΤΜΕ ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΠΕΕΠ 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Σο τελευταίο τρίχρονο, οι εργαηόμενοι ζχουν δεχτεί επίκεςθ ςτα δικαιϊματά τουσ από εργοδοςία 

– κυβερνιςεισ (με διάφορεσ ςυνκζςεισ ΤΡΙΗΑ – ΑΝΕΛ, ΝΔ - ΠΑΟΚ). Οι εργοδότεσ επιτίκενται 

είτε άμεςα περιςτζλλοντασ μιςκοφσ, αυξάνοντασ τθν εντατικοποίθςθ, είτε επιτίκενται μζςα από 

το κράτοσ και τισ κυβερνιςεισ που τουσ υπθρετοφν ψθφίηοντασ αντεργατικοφσ νόμουσ, 

αυξάνοντασ τθ φορολογία ςτουσ εργαηομζνουσ, μειϊνοντασ ςυντάξεισ ενϊ ταυτόχρονα 

διαγράφονται τα χρζθ και τα πρόςτιμα των εργοδοτϊν. Σάηουν ςτο λαό ότι τα βάςανά του κα 

τελειϊςουν όταν ζρκει θ περιβόθτθ ανάπτυξθ τθσ οικονομίασ. Ότι τάχα κα επωφελθκοφν από 

αυτι και οι εργαηόμενοι. Κρφβουν ζντεχνα τθν αλικεια, θ οποία είναι ότι θ ανάπτυξθ για το 

κεφάλαιο, ζρχεται μόνο πάνω ςτα ςυντρίμμια των δικαιωμάτων των εργαηομζνων.  

Αυτι τθ γραμμι υπθρετεί ο εργοδοτικόσ και κυβερνθτικόσ ςυνδικαλιςμόσ. Προωκεί τθν υποταγι, 

βάηει εμπόδια ςε κάκε αγωνιςτικι πρωτοβουλία των εργαηομζνων, με χαρακτθριςτικό 

παράδειγμα τθν αμζριςτθ ςτιριξι τουσ ςτθν εργοδοςία μετά το ατφχθμα.  

Μπροςτά ςτισ εκλογζσ θ πλειοψθφία του ωματείου (ΕΝΙΑΙΑ-ΕΛΚΕ) προςπακεί να δθμιουργιςει 

εντυπϊςεισ γφρω από τθ δράςθ τθσ, προςπακεί να κρφψει ότι τα τελευταία χρόνια ζφερε 

ςυμβάςεισ που χειροτζρεψαν τθ ηωι των εργαηομζνων. υμβάςεισ που διαχϊριςαν νζουσ με 

παλιοφσ ςυναδζλφουσ, αμειβόμενοι το 1ο ζτοσ με το 60% και το 2ο ζτοσ με 80%, που ςυνδζουν 

τθν κερδοφορία τθσ εταιρίασ με τα χρονοεπιδόματα. Βάλαν πλάτθ όταν θ εταιρία ζδειξε τθν 

πόρτα τθσ εξόδου με το τυράκι τθσ εκελοφςιασ ςε εργαηόμενουσ με πολφχρονθ εμπειρία, ενϊ 

ταυτόχρονα θ εταιρία καταργοφςε πόςτα εργαςίασ. Αυτι τουσ θ ςτάςθ ζφερε τθν 

εντατικοποίθςθ, τθν υποςτελζχωςθ τμθμάτων, τθ ςυνζχιςθ των 12ωρων. Όλα τα παραπάνω ςε 

ςυνδυαςμό με τισ χρονικζσ πιζςεισ ςτθ γενικι ςυντιρθςθ του 2015 οδιγθςαν με μακθματικι 

ακρίβεια ςτο τραγικό εργοδοτικό ζγκλθμα τθσ 8θσ Μαΐου ςτισ ΒΕΑ.  

Προςπακοφν να κρφψουν ότι ιταν το μακρφ χζρι τθσ εργοδοςίασ όλα αυτά τα χρόνια. Όταν θ 

εταιρία ζκοβε κζςεισ, καταργοφςε πόςτα, θ διοίκθςθ του ΠΕΕΠ ιταν απζναντι ςε κάκε μορφι 

πάλθσ που πρότεινε το Αγωνιςτικό Μζτωπο. 



Θ Διοίκθςθ του ωματείου για να εγκλωβίςει τουσ εργαηομζνουσ, εκμεταλλεφεται τθν ανάγκθ για 

δουλειά και το φόβο τθσ ανεργίασ. Πουλάει εκδοφλευςθ και παρεμβαίνει ςε προςλιψεισ. Άλλοτε 

ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρία και άλλοτε ςε κόντρα μαηί τθσ για το μοίραςμα τθσ «πίτασ». 

τιριξθ ςτθ διοίκθςθ του ΠΕΕΠ ζδωςε όλα αυτά τα χρόνια θ ΚΕΕΠ (ΠΑΚΕ), όπου υπερψιφιςε 

όλεσ τισ ςθμαντικζσ αποφάςεισ (μιςκολόγια νζων ςυναδζλφων, κατάργθςθ κζςεων, επζκταςθ 

ωραρίου). Ζδιναν ςτιριξθ ςτθν εργοδοςία ϊςτε να περνοφν όλα τα αντιδραςτικά ςχζδια για το 

μζλλον των εργαηομζνων ςτα διυλιςτιρια. Καταψιφιηε όλεσ τισ προτάςεισ του Αγωνιςτικοφ 

Μετϊπου για διεκδικιςεισ προςλιψεων, για ςταμάτθμα των 12ωρων, για επαναφορά πόςτων 

κτλ.  Θ ςτάςθ τουσ ιταν υποκριτικι, για να ρίχνουν ςτάχτθ ςτα μάτια των εργαηομζνων, ενϊ επί 

τθσ ουςίασ ζβαηαν πλάτθ με τθ ψιφο τουσ . 

Επειδι όμωσ δεν μποροφν να κρφψουν τθν αλικεια, προςπακοφν να αποπροςανατολίςουν τουσ 

εργαηόμενουσ, με τθ μζκοδο που γνωρίηουν καλφτερα. Να πετάνε λάςπθ! Προςπακοφν να 

τςουβαλιάςουν τουσ ςυναδζλφουσ του ΠΑΜΕ ςτθ λογικι του «όλοι το ίδιο είμαςτε». Κατανοοφμε 

ότι όλα αυτά τα χρόνια οι ςυνάδελφοι τθσ ΚΕΕΠ χρθςιμοποιοφςαν κομματικζσ ταυτότθτεσ για 

διοριςμοφσ από το παράκυρο, κλιμάκια και προαγωγζσ και προφανϊσ κρίνουν «εξ ιδίων τα 

αλλότρια».  ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΕ ΟΛΟΙ ΣΟ ΙΔΙΟ. 

Όςον αφορά τθ νεοςφςτατθ παράταξθ του ΜΕΑ διακρίνουμε μια προςπάκεια να ξεπλυκοφν οι 

αμαρτίεσ του παρελκόντοσ με τθ δθμιουργία μιασ παράταξθσ πλιρωσ εναρμονιςμζνθσ με τθν 

κυβζρνθςθ του ΤΡΙΖΑ και τθ διοίκθςθ τθσ εταιρίασ. Οι εκπρόςωποι του ΜΕΑ που ιταν 

εκλεγμζνοι ςτο διοικθτικό ςυμβοφλιο του ΠΕΕΠ και ςτο Γενικό υμβοφλιο με τθν ΕΛΚΕ, όλα αυτά 

τα χρόνια υπερψιφιηαν  ςυμβάςεισ και όλεσ τισ προτάςεισ τθσ διοίκθςθσ του ΠΕΕΠ. Με τθ ψιφο 

τουσ και τθ ςτάςθ τουσ, ιταν απζναντι ςε κάκε πρόταςθ που γινόταν για διεκδικιςεισ 

προςλιψεων κτλ. Μασ εντυπωςιάηει που όλα αυτά τα χρόνια οι ςυνάδελφοι του ΜΕΑ ιταν ςτθν 

ΕΛΚΕ, πωσ ξαφνικά ανακάλυψαν τθν ανθκικότθτα όςων μζχρι χκεσ ςτιριηαν. Ανακάλυψαν τθν 

«πυρίτιδα». 

Θ ΔΑΚΕ ιταν πλιρωσ εναρμονιςμζνθ με το γενικότερο κλίμα τθσ ςυναίνεςθσ με τθν εργοδοςία και 

με λευκζσ ψιφουσ ςτο Δ του ΠΕΕΠ «αγρόν θγόραηε». 

Καλοφμε τουσ εργαηόμενουσ να βγάλουν τα ςυμπεράςματά τουσ από τισ ςτάςεισ των παρατάξεων 

όλα αυτά τα χρόνια. κοπόσ τουσ είναι να προωκοφν τθ λογικι τθσ εταιρίασ που είναι να 

δουλεφουν τα διυλιςτιρια με το λιγότερο κόςτοσ ςε ανκρϊπινο δυναμικό και εξοπλιςμό. Δθλαδι 

θ παραπζρα κερδοφορία εισ βάροσ των εργαηομζνων. 

Εμείσ ςαν Αγωνιςτικό Μζτωπο παλεφουμε για τθν ανάκτθςθ των απωλειϊν των προθγοφμενων 

ετϊν. Για δουλειά με αςφαλείσ ςυνκικεσ (ωράρια, κάλυψθ κενϊν κζςεων, επαναφορά πόςτων, 

ςυντιρθςθ και αντικατάςταςθ εξοπλιςμοφ κτλ). Αυτό γίνεται με αγωνιςτικζσ διεκδικιςεισ με τθ 

ςυμμετοχι των εργαηομζνων. Πρζπει να εκφραςτεί και με τθν αλλαγι του ςυςχετιςμοφ 

δυνάμεων ςε ςυνδικαλιςτικό επίπεδο ςτισ επερχόμενεσ εκλογζσ. Να ενιςχυθεί αποφαςιςτικά το 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ. Οι εργαηόμενοι πρζπει να δϊςουν μάχεσ απζναντι ςε κράτοσ – εργοδοςία 

– ΕΕ, ενωμζνοι ςε ταξικι κατεφκυνςθ, ςυςπειρωμζνοι ςτο Κλαδικό ωματείο Ενζργειασ, 

ςυςπειρωμζνοι με το ΠΑΜΕ, με κζντρο δράςθσ τουσ χϊρουσ δουλειάσ.  


