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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσα –ε 

Tα πολλά λόγια είναι φτώχεια, γι’ αυτό με λίγα λόγια, θα πούμε τα πράγματα 

με το όνομα τους: 

• AΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ  

Συσσωρευμένα προβλήματα ετών, συνεχόμενα ατυχήματα, υποστελέχωση 

τμημάτων, ελλείψεις υλικών, δύσκολη καθημερινότητα, συνθέτουν  ένα 

επικίνδυνο «παζλ». 

ΤΙ ΕΧΕΙ ΑΛΛΑΞΕΙ;ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ;ΠΟΙΕΣ 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ; 

Αν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα ,θα καταλάβουμε πόσο σημαντική 

είναι η «ομόφωνη» απόφαση του  τελευταίου Δ.Σ για κινητοποιήσεις για το 

κανονισμό των ρυμουλκών. 

Είναι κοινός τόπος για όλους μας η ασφάλεια στον εργασιακό μας χώρο και 

ισχυρό όπλο οι κινητοποιήσεις για ένα συνδικάτο. Όμως δεν μπορούν να τα 

χρησιμοποιούν, όσοι με τεχνάσματα και τακτικές ,έχουν δημιουργήσει κλειστές 

ομάδες αποφάσεων. 

Ενώ, λοιπόν ,βρίσκεται σε εξέλιξη μια έκτακτη γενική επισκευή στις Β.Ε.Ε, 

κάποιοι μεταξύ τους αποφασίζουν να κινητοποιήσουν μέρος των εργαζομένων 

για ένα σημαντικό, βέβαια, θέμα ασφάλειας, υπονομεύοντας ,όμως έτσι το 

συνολικό πρόβλημα. Τα συμπεράσματα δικά σας… 

• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

Δυστυχώς η αλλαγή προσώπων δεν συνοδεύτηκε με αλλαγή και στην 

λειτουργία του συνδικάτου. Ο ΚΑΤΗΦΟΡΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ!!!!Η καθεστωτική 

 ΜΕΤΩΠΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΓΙΑ  ΤΗ  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ   ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ    ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΣΤΟΝ   ΟΜΙΛΟ   ΕΛΠΕ 



νοοτροπία ¨ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΟΥΜΕ¨ χαρακτηρίζει τις κινήσεις του 

προεδρείου. 

Για πολλοστή φορά ,ενώ η ώρα και η μέρα  του Δ.Σ καθορίζεται με ευθύνη του 

προεδρείου, μας ζητήθηκε παράταση 2 ωρών!!! 

Τόσο σοβαρά αντιλαμβάνεται τον ρόλο της η εκτελεστική, ώστε τελευταία 

στιγμή ,συζητάει ένα τόσο σοβαρό θέμα, ζητώντας παράταση, θεωρώντας  

όλους τους υπόλοιπους «διαθέσιμους» και «αργόσχολους». Όταν  ρωτήθηκε ο 

γραμματέας τον λόγο της παράτασης, απάντησε: «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ…»,η δε συνεδρίαση ξεκίνησε μετά από 3 ώρες!!!!Τα 

συμπεράσματα  και πάλι δικά σας… 

Είναι ξεκάθαρη, συναδέλφισσες και συνάδελφοι η σκοπιμότητα που 

χαρακτηρίζει τις κινήσεις του προεδρείου και η απαξίωση που προκύπτει από 

την «λειτουργία» του. 

Συνδικαλιστές που διατηρούν τα «προνόμια» τους, θεωρούν το συνδικάτο 

τσιφλίκι τους και όχημα δημιουργίας εντυπώσεων,  συσχετισμών και 

παραγοντισμού. 

Είναι, λοιπόν, υποχρέωση και ευθύνη όλων μας, να αντιπαλέψουμε νοοτροπίες 

και πρακτικές, για να επαναφέρουμε το συνδικάτο στον πραγματικό του ρόλο, 

την εκπροσώπηση όλων των εργαζομένων και να αγωνιστούμε όλοι για την 

ασφάλεια και την αξιοπρέπεια στον εργασιακό μας χώρο.  

Και για μην ξεχνιόμαστε….Αλήθεια τι έγινε με τις καταγγελίες για τα θέματα 

προμηθειών; Περιοριστήκαμε στα «πυροτεχνήματα» στο Δ.Σ και το γενικό 

συμβούλιο του Π.Σ.Ε.ΕΠ; Προσκομίστηκαν τα στοιχεία; Kαι αν ναι, που; 

Καταγγέλθηκαν στο Δ.Σ της εταιρείας;  Βγήκε το πόρισμα του εσωτερικού 

ελέγχου; 

Επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους και έχουμε δει πολλές φορές 

να «βαφτίζεται το κρέας-ψάρι», τους καλούμε να μπούμε όλοι μαζί απέναντι σε 

κάθε προσπάθεια χειραγώγησης και δημιουργίας «περίεργων»  συμβιβασμών, 

από όπου και αν εκπορεύεται.  

 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ-Ε ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΝΑ 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ» ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ. 


