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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Στις 26.10.2016 πραγµατοποιήθηκε το πρώτο ∆.Σ. του Σωµατείου µας, όπου συγκροτήθηκε το νέο 
Προεδρείο για την επόµενη τριετία.  Η γνωστή ''παρέα'' αντί να αφουγκραστεί τα µηνύµατα των 
καιρών και να συγκροτήσουµε ένα ενωµένο – ισχυρό διαπαραταξιακό Προεδρείο, µε διακριτούς 
ρόλους ώστε άπαντες να αναλάβουµε τις ευθύνες µας και να συνθέτουµε συντονισµένα προς τον 
κοινό σκοπό, επέλεξαν ξανά τον διαχωρισµό και την λογική των µόνων ικανών που µπορούν να 
αντιµετωπίσουν µόνοι τα πάντα.  
 
Λαµπρή ένδειξη των ικανοτήτων τους είναι ότι ξεκίνησαν και πάλι τα παιχνιδάκια τους διάφορα µέλη 
του Προεδρείου µε την λίστα των υποψηφίων προς πρόσληψη, συνεχίζοντας το εµπόριο ελπίδας µε την 
πλήρη ανοχή της ∆ιοίκησης. 
 
Αυτό ήταν όµως και το τελευταίο ∆.Σ. µετά από την 18χρονη προσφορά του στα συνδικαλιστικά 
δρώµενα του ΠΣΕΕΠ για τον συνάδελφο µας Γιώργο Μίχα. Αποσπασµατικά αναφέρουµε µερικά λόγια 
από την τοποθέτηση του : 
 
''...Θεώρησα ότι πρέπει να κάνω µια τελευταία προσπάθεια να ενωθεί το Συνδικάτο σε µια ενιαία 
έκφραση, όπου θα παλεύουν όλοι για ένα στόχο και όχι ο ένας να είναι απέναντι στον άλλο. 
...Πιστεύω, ότι αν δεν αλλάξουµε πολιτική στρατηγική και δεν εµπνεύσουµε τους εργαζόµενους σε κάτι 
άλλο, για την συλλογικότητα και όχι για την ατοµικότητα, θα είναι πολύ γρήγορο…  αυτό που θα συµβεί 
σε όλους µας.  
...∆ε χρειαζόµαστε ένα τέτοιο Σωµατείο που να έχει και εργαζόµενους που µοναδικό τους κριτήριο για το 
τι θα ψηφίσει κάποιος, να είναι το κλιµάκιο και όχι η συλλογικότητα. 
...∆υστυχώς η λογική του ‘κοίτα τι γίνεται έξω’ και όχι το να ασχοληθούµε µε τα εντός θα στοιχίσει, 
αν δεν στοιχίσει σήµερα θα στοιχίσει αύριο. 
...∆εν µπορεί να ντρεπόµαστε για τις αµοιβές που παίρνουµε, όπως παίρνουν οι εναερίτες, οι 
µεταλλωρύχοι, οι ανθρακωρύχοι, όπως παίρνουν όλοι αυτοί που κάνουν επικίνδυνα επαγγέλµατα, όπως 
και το δικό µας...''. 
 
Σε αντίθεση µε αυτή την τοποθέτηση και τη συνδικαλιστική θέση του συναδέλφου Γ. Μίχα, ο Α΄ 
Αντιπρόεδρος του ΠΣΕΕΠ και συνάδελφος Γ. Παπακωνσταντίνου αντί να σιωπήσει όπως έκαναν 
σχεδόν στο σύνολο τους όλοι τους, προτίµησε να δικαιολογήσει… την διχόνοια µε την εξής 
τοποθέτηση: ''...η ενότητα µέσα από ένα διαπαραταξιακό Προεδρείο σήµερα, δεν θα εξυπηρετούσε 
τα συµφέροντα των εργαζοµένων όπως και την λειτουργία του Σωµατείου...''.   
 
Τον αφήνουµε στην κρίση σας… 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

θα θέλαµε να εκφράσουµε τις ευχαριστίες µας σε όλους εσάς που εµπιστευτήκατε το ψηφοδέλτιο του 
ΣΚΕΕΠ. ∆εσµευόµαστε απέναντι σε όλους τους εργαζόµενους ότι και σε αυτή τη νέα αυτή τριετία θα 
σταθούµε δίπλα τους, λειτουργώντας πάντοτε µε τις αξίες και τα ιδανικά µας που έχουν µόνο γνώµονα 
τα συµφέροντα των εργαζοµένων. 



 

 

Με βάση αυτή την δέσµευση µας καταθέσαµε πρόταση προς το Προεδρείο, να µεριµνήσει για την 
συγκρότηση ∆ιαπαραταξιακής Επιτροπής, η οποία να επισκεφτεί ευρωπαϊκά διυλιστήρια ώστε να 
ενηµερωθούµε καταλλήλως για τα εργατικά ζητήµατα που µας απασχολούν και ενόψει της 
διαπραγµάτευσης της ΣΣΕ. 

Η ανάγκη για αυτή την πρόταση προέκυψε από το γεγονός ότι το τελευταίο καιρό συνεργαζόµαστε µε 
ανθρώπους που έρχονται από ∆ιυλιστήρια του εξωτερικού στις εγκαταστάσεις µας και µε βάση τις 
εµπειρίες που ανταλλάσσουµε διαπιστώνουµε ότι οι συνθήκες εργασίας (π.χ. σύνταξη µετά από 25 
χρόνια σε πρόγραµµα βάρδιας), οι αµοιβές (σχεδόν διπλάσιες σε κάποιες περιπτώσεις), ο χρόνος 
ανάπαυσης (περισσότερες ηµέρες ανάπαυσης) καθώς και η έννοια της Ασφάλειας (βάρος στην ουσία 
και όχι στους τύπους) δεν έχουν καµία σχέση µε όλα αυτά που µας παρουσιάζουν διαχρονικά οι 
∆ιοικήσεις της Εταιρείας και φυσικά δεν υφίσταται η καλοστηµένη θεωρία της γυάλας που τόσο 
έντεχνα µας έχει πλασάρει το Προεδρείο του Σωµατείου. Έτσι, θα έχουµε µία σαφή εικόνα για να 
αντιµετωπίσουµε µε πραγµατικά στοιχεία τις όποιες επιθέσεις της εργοδοσίας. 
 

 
 

ΣΚΕΕΠ 
 
 


