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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, οι
Τη ∆ευτέρα 26/02 και Τρίτη 27/02/2018, καλούµαστε να ψηφίσουµε τον απολογισµό της δράσης
του Σωµατείου µας για το χρόνο που πέρασε (2017).
Ενός
απολογισµού που έγινε ήδη σηµείο αναφοράς για Σωµατεία και εργοδότες, για
διαφορετικούς λόγους ο καθένας.
Γιατί αυτό που κατάφερε το Σωµατείο, σε χρόνια Μνηµονίων και αντεργατικής επίθεσης,
υπογράφοντας τη νέα τριετή ΕΣΣΕ και το νέο Εσωτερικό Κανονισµό, αποτελούν επιτυχίες
µοναδικές, µε µεγάλη διαφορά σε ολόκληρη τη χώρα.
Και αυτό είναι επιτυχία όλων των εργαζοµένων, που έχουν δείξει, όποτε χρειάστηκε, µοναδική
συσπείρωση και αποφασιστικότητα και έδωσαν δύναµη στο συνδικάτο να διεκδικήσει και να
κατοχυρώσει όχι µόνο όσα υπερασπιστήκαµε τα χρόνια που πέρασαν, αλλά και να προσθέσει νέα
δικαιώµατα, µισθό, (39ωρο, ΑΜΑ, χρονοεπίδοµα, ΕΚΟCard, εκδροµή κλπ), να διορθώσει αδικίες
χρόνων (εργοδοτικές εισφορές GROUPAMA για νέους συνάδελφους, ένταξη στο πρόγραµµα των
τιµωρηµένων της ALICO κλπ) και πολλά άλλα που δεν χρειάζεται να αναφέρουµε, γιατί οι
εργαζόµενοι τα ξέρουν καλά.
Απόδειξη της επιτυχίας του Σωµατείου είναι και το πρωτοφανές στην ιστορία µας, το ότι
υπερψηφίσθηκε η Σύµβαση από όλες τις παρατάξεις που δρουν στο Σωµατείο (κάτι που δεν
έχει ξαναγίνει, ούτε στις καλύτερες µας µέρες)!!!, αλλά και από το σύνολο σχεδόν των εργαζοµένων
στα ΕΛΠΕ.
Πέρα όµως από την ΕΣΣΕ, τη χρονιά που µας πέρασε όπως και όλη την τριετία, την αναδείξαµε
σαν τριετία αφιερωµένη στην ασφάλεια.
Με συνεχείς παρεµβάσεις για θέµατα καθηµερινής λειτουργίας, µε αποκορύφωµα τις απεργίες του
Αυγούστου και του Οκτωβρίου, αναδείξαµε σοβαρά θέµατα και αναγκάσαµε την Εταιρεία να
δεσµευτεί σε λύσεις µε συγκεκριµένο τρόπο και χρονοδιάγραµµα (προβλήτα ΒΕΑ, Μονάδα FCC,
προσθήκη Χηµικών (ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ), Βιολογικός ΒΕΕ κλπ.) και πολλά άλλα που ακόµη η
Εταιρεία δεν έχει δώσει λύσεις. Και ο αγώνας συνεχίζεται…
Το 2017 έγινε µε µεγάλη επιτυχία και το 2ο Συνέδριο Πετρελαίου του ΠΣΕΕΠ, όπου αναδείχθηκε η
τεράστια σηµασία του κλάδου για το παρόν και το µέλλον της χώρας και των εργαζοµένων, αλλά
και οι προϋποθέσεις επιτυχίας του όλου σχεδιασµού, δίνοντας κύρος στο Σωµατείο µας, αλλά και
στοιχεία και επιχειρήµατα για τα δύσκολα που έχουµε µπροστά µας.
Γιατί στο τέλος του 2017 έσκασε το µεγάλο θέµα του τελικού ξεπουλήµατος των ΕΛΠΕ µε την
ένταξη τους στον προϋπολογισµό του 2018 στο πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων.
Ο αγώνας που ξεκίνησε µε συνελεύσεις, περιοδείες όλων των Σωµατείων του Οµίλου,
συντονισµένος από την Οµοσπονδία, οι αποφάσεις µας για απεργιακές κινητοποιήσεις στο Γενικό
Συµβούλιο του ΠΣΕΕΠ και οι δύο πρώτες 4ωρες στάσεις εργασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, οι
περιοδείες που γίνονται σε όλη τη χώρα, συντονισµός µε οµοσπονδίες και συνδικάτα σε όλη την
Ευρώπη, είναι µόνο η αρχή. Ο σχεδιασµός που έγινε και καθηµερινά ενισχύεται µε δράσεις,
παρεµβάσεις και νοµικές πρωτοβουλίες σε ανώτατο βαθµό, έχει σαν τελικό στόχο την ακύρωση
των σχεδίων της Κυβέρνησης και των Μνηµονιακών αρπακτικών – «δανειστών», που συνεχίζουν
για 8 χρόνια να διαλύουν τη χώρα και τις ζωές µας.
Σε ότι αφορά στο Σωµατείο µας και την Ενιαία Ενωτική Σ.Κ., το 2017 ήταν η χρονιά αλλαγής
φρουράς, όταν οργανωµένα και οµόφωνα, αποφασίσαµε να παραιτηθούν από τις κεντρικές θέσεις
ευθύνης τα δύο ιστορικά στελέχη της παράταξης, ο συν. Π. Οφθαλµίδης και ο συν. Γ.
Παπακωνσταντίνου και στη θέση τους να µπουν νεότερα στελέχη που χρόνια τώρα πάλευαν και
στήριζαν όλες µας τις προσπάθειες, µε δέσµευση να τους στηρίξουµε όλοι, παλιοί και νέοι µε όλες
µας τις δυνάµεις.
Για το τι συνέβη τους τελευταίους µήνες και το πώς και το γιατί ο συν. Π. Οφθαλµίδης, δεν
σεβάστηκε ούτε υποσχέσεις ούτε αποφάσεις της παράταξης και στην πράξη στράφηκε απέναντι
στην παράταξη και τους ανθρώπους που τον ανέδειξαν και τον στήριζαν εδώ και 20 χρόνια!!!,

έχουµε ήδη αναφερθεί µε ανακοίνωση. Μετά δε και τη χθεσινή του ανακοίνωση, γίνεται καθαρό και
στους ποιο δύσπιστους, ότι όλα ήταν προσχεδιασµένα και ενταγµένα σε προσωπικές επιδιώξεις
από τον Αύγουστο ακόµη… Γι’ αυτό ξαφνικά έγιναν «ανίκανοι και προδότες»… Γιατί το νέο
Προεδρείο δεν δέχθηκαν να είναι µαριονέτες του, αλλά έδειξαν την σοβαρότητα και την ευθύνη
που απαιτούν οι καιροί. Η δε νέα παράταξη που ανακοίνωσε, είναι η επιβεβαίωση όλων όσων
ακούγονταν και συνέβαιναν τους τελευταίους 7 µήνες…
∆εν σεβάστηκε τους αγώνες τόσων ανθρώπων και τόσων χρόνων και το χειρότερο δεν σεβάστηκε
την αγωνία όλων των συναδέλφων στους κρίσιµους καιρούς που ζούµε, αλλά αιχµάλωτος του
εγωισµού του και των νέων δεσµεύσεών του, επιδιώκει να βάλει σε κρίση το Σωµατείο, για να
«ξαναµπεί στο παιχνίδι», χέρι-χέρι µε αυτούς που µέχρι εχθές ήταν «φερέφωνα των ∆ιευθυντών
και πάντα απέναντι στους µεγάλους αγώνες που δώσαµε, Και όλα αυτά τα κάνει, µε όποιο κόστος
για τους εργαζόµενους.
Είναι στο χέρι των εργαζοµένων που πίστεψαν και στήριξαν αυτούς τους αγώνες µας, να
απαντήσουν στους τυχοδιωκτισµούς και τα ψέµατα που βάζουν σε κίνδυνο όσα πετύχαµε µε τόσο
κόπο.
Αυτό έρχονται και το εκµεταλλεύονται και πολλοί άλλοι, «φίλοι» και εχθροί, µε πρώτη και καλύτερη
την Εργοδοσία, σε µια συγκυρία κρίσιµη για το Σωµατείο και τους εργαζόµενους.
Εµείς σαν Ενιαία Ενωτική Σ.Κ., δεν θα αθετήσουµε τις δεσµεύσεις µας απέναντι στους
εργαζόµενους και το Σωµατείο.
Συνεχίζουµε συσπειρωµένοι στον αγώνα για ακύρωση του ξεπουλήµατος των ΕΛΠΕ, για
απόκρουση της ύπουλης και ανήθικης επίθεσης της ∆ιοίκησης της Εταιρείας και του
∆ιευθυντικού κατεστηµένου, οι οποίοι δηµιουργώντας πλήθος προβληµάτων στην
καθηµερινότητα των εργαζοµένων, µε απαράδεκτες διαδικασίες και αποφάσεις, κάνουν άνω κάτω
ολόκληρα Τµήµατα και Μονάδες. Πιστεύουν ότι µπορούν να χτυπήσουν το Σωµατείο σ’ αυτή την
κρίσιµη στιγµή. Και δυστυχώς βρίσκουν συµπαραστάτες που συνειδητά ή ασυνείδητα µπαίνουν
στα παιχνίδια της Εταιρείας, προσπαθώντας σε καιρούς γενικευµένης επίθεσης της Εργοδοσίας
και της Κυβέρνησης, να σπείρουν ανησυχία και ανασφάλεια στους εργαζόµενους, µε το να θέλουν
να µετατρέψουν τη διαδικασία απολογισµού του Σωµατείου σε πρόταση Μοµφής (!!!) και
ανατροπής της ∆ιοίκησης του ΠΣΕΕΠ.
Τους προειδοποιούµε λοιπόν όλους, ότι θα αποτύχουν για άλλη µια φορά.
Το Σωµατείο µε τη δύναµη που του δίνουν η συσπείρωση και αποφασιστικότητα των
εργαζοµένων, θα επιβάλλει το δίκαιο και θα ακυρώσει τα σχέδιά τους.
Η πρώτη απάντηση θα δοθεί τη ∆ευτέρα και την Τρίτη µε τη µαζική συµµετοχή των συναδέλφων
και την υπερψήφιση του ∆ιοικητικού και Οικονοµικού Απολογισµού του Σωµατείου. Και τις
επόµενες ηµέρες θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τις ευθύνες τους (Εταιρία και «συνεργάτες»), µέσα
από κινήσεις που έχουν ήδη δροµολογηθεί, νοµικές και συνδικαλιστικές, που θα επιβάλλουν τη
σωστή εφαρµογή της ΕΣΣΕ και των διαδικασιών που απαιτούνται.
Συναδέλφισσες, -οι
Για όλους τους παραπάνω λόγους και για πολλούς άλλους που δεν αναφέραµε, αλλά τους ξέρετε
όλοι καλά, γιατί τους ζείτε στο πετσί σας καθηµερινά στη δουλειά και στη ζωή σας, σας καλούµε
να προσέλθετε µαζικά στις ψηφοφορίες τη ∆ευτέρα 26/02 και την Τρίτη 27/02/18 και να
υπερψηφίσετε τον ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό του Σωµατείου και του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας – Απεργιακού Ταµείου (ΤΑΑΤ).
∆ίνουµε την απάντηση σε «φίλους» και εχθρούς

Ψηφίζουµε ΝΑΙ στον Απολογισµό

∆υναµώνουµε το Σωµατείο µας
ΝΑΙ σε ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό ΠΣΕΕΠ
ΝΑΙ σε ∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό ΤΑΑΤ
ΝΑΙ στο ΠΑΡΟΝ και στο ΜΕΛΛΟΝ της δουλειάς µας
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