
 
 
 

Αςπρόπυργοσ, 13 Φεβρουαρίου 2018 
 
Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 
  

Τον τελευταίο καιρό θ  διοίκθςθ του Ομίλου ςυνεπισ ςτθν αταλάντευτθ προςιλωςθ τθσ ςτθν 
αναξιοκρατία, τθν ευνοιοκρατία, τθν μιςαλλοδοξία και τον κομματιςμό ςυνεχίηει ανενδοίαςτα 
τθν πολιτικι των ακρόων διευκυντοποιιςεων – που εγκαινίαςε αμζςωσ  με τον ερχομό τθσ - 
κακϊσ και τθν  δικεν  διοικθτικι αναδιοργάνωςθ τθσ εταιρίασ, που πρωταρχικό ςτόχο ζχει τθν 
δθμιουργία επιπλζον κζςεων ϊςτε να βολευτοφν  θμζτεροι, κομματικοί εγκάκετοι και 
χειροκροτθτζσ.  
Τα ΕΛΠΕ ζχουν μεταβλθκεί ςε βιομθχανία παραγωγισ και πρόςλθψθσ  διευκυντικϊν ςτελεχϊν 
κάκε βακμίδασ, τα οποία πολλζσ φορζσ δεν διακζτουν καν  υφιςτάμενουσ αλλά και ςοβαρό 
αντικείμενο. Είναι τόςοσ  πλζον ο αρικμόσ τουσ, κυρίωσ ςτα κεντρικά γραφεία και τισ κυγατρικζσ, 
που θ εταιρία κα  πρζπει  αφενόσ να διοργανϊςει  ςυναντιςεισ αλλθλογνωριμίασ και ανάπτυξθσ 
ομαδικοφ πνεφματοσ μεταξφ τουσ και αφετζρου να αναηθτιςει νζο κτιριο Διοίκθςθσ με χϊρουσ 
ςτάκμευςθσ, γιατί αυτό τθσ  οδοφ Χειμάρρασ  πλζον δεν επαρκεί. 
Από αυτό το πάρτυ  δεν κα μποροφςαν να λείπουν και τα αμιγϊσ κομματικά ςτελζχθ τα οποία 
«καλωςορίηονται» με παχυλοφσ διευκυντικοφσ μιςκοφσ, μπόνουσ και εταιρικά αυτοκίνθτα τθν 
εποχι που θ ανεργία ζχει ςκορπίςει  εκατοντάδεσ χιλιάδεσ νζουσ και  ικανοφσ  ανκρϊπουσ ςε 
άλλεσ χϊρεσ  για δουλειά.    
Σε αντιδιαςτολι με τα παραπάνω θ Γενικι Διεφκυνςθ Ανκρϊπινου Δυναμικοφ του Ομίλου 
ςυνεχίηει να εμπαίηει με υπεκφυγζσ τουσ επικεωρθτζσ Μθχανολογικοφ Εξοπλιςμοφ που 
προςλιφκθκαν το 2012 ( 4 ςτα ΒΕΑ, 1 ςτα ΒΕΕ, 1 ςτα ΒΕΘ), μθ τθρϊντασ αυτά που ζχει υποςχεκεί 
και αγνοϊντασ ότι οι ςοβαρζσ εταιρίεσ ζχουν ςυνζπεια και ςυνζχεια. 
  
Κφριοι τθσ Διοίκθςθσ,  
Παραλάβατε μια εταιρία  κολοςςό, τθσ οποίασ θ ανάπτυξθ ςτθρίχτθκε ςτθν ςυντονιςμζνθ  
εργαςία και τισ πολφχρονεσ φιλότιμεσ προςπάκειεσ των  εργαηομζνων και δυςτυχϊσ δεν ζχετε 
προςκζςει οφτε ζνα μικρό λικαράκι, οφτε μια επζνδυςθ , οφτε ζνα ζργο. Τα μεγάλα κζρδθ - για τα 
οποία καυχιζςτε -  οφείλονται  αποκλειςτικά ςτα πρωτοφανι περικϊρια διφλιςθσ τα τελευταία 3 
χρόνια και τισ μεγάλεσ επενδφςεισ των προθγοφμενων ετϊν. Σασ ζχουν δθμιουργιςει μια 
επίπλαςτθ και τεχνθτι ευφορία, όπωσ επίςθσ και τθν αυταπάτθ των επιτυχθμζνων μάνατηερ. 
Πλθρωμζνεσ ανακοινϊςεισ που κάνουν το μαφρο άςπρο, κατά παραγγελία «αγιογραφίεσ» τθσ 
θγεςίασ, πολυτελείσ εκδθλϊςεισ και κάκε είδουσ ςπατάλεσ γίνονται αλόγιςτα προκειμζνου να 
ςυντθρθκεί θ εικονικι πραγματικότθτα και ευφορία. 
 
Είναι όμωσ βζβαιο ότι θ εποχι των παχιϊν αγελάδων κάποτε κα τελειϊςει  και κα  ζλκει θ ϊρα 
που κα ςασ ηθτθκεί «ταμείο» και τεκμθρίωςθ των δαπανϊν.  
 
Τθν ίδια ϊρα που θ αναξιοκρατία ζχει δθμιουργιςει ζνα τεράςτιο χάςμα μεταξφ ςτελεχϊν και 
εργαηομζνων.  Οι επιδόςεισ του Ομίλου ςτθν λειτουργία και τθν αςφάλεια  είναι από τισ 
χειρότερεσ όλων των εποχϊν.  
Τα «επιτεφγματα» ςασ περιλαμβάνουν πολλζσ άςτοχεσ λειτουργικζσ επιλογζσ και δράςεισ που 
κόςτιςαν ςτθν εταιρία εκατοντάδεσ εκατομμφρια Ευρϊ. Ο κατάλογοσ είναι μακρφσ και οι 



εργαηόμενοι είναι γνϊςτεσ των περιςτατικϊν που τουσ προκαλοφν «καρδιοχτφπια» και 
αναςφάλεια ςτον χϊρο δουλειάσ τουσ. 
Οι υπεφκυνοι «εκλεκτοί» ςασ για όλα αυτά, αντί να λογοδοτιςουν προιχκθςαν – 
παραγκωνίηοντασ και πάλι καταξιωμζνα ςτελζχθ  που βρζκθκαν ςτον δρόμο τουσ - ςτζλνοντασ  
λάκοσ μινυμα ςτουσ εργαηόμενουσ. 
 
Η ΔΑΚΕ πιςτεφει ότι θ διοίκθςθ οφείλει να εμπνζει τουσ εργαηόμενουσ δίνοντασ αυτι πρϊτθ το 
καλό παράδειγμα. Η αξιοκρατία, θ ανανζωςθ και θ αξιοποίθςθ του δυναμικοφ είναι προσ όφελοσ 
τθσ εταιρίασ και των εργαηομζνων. Αντίκετα θ ευνοιοκρατία, το ρουςφζτι και ο νεποτιςμόσ που  
παρουςιάηονται, ευτελίηουν κεςμοφσ, πρόςωπα και δθμιουργοφν νοςθρό κλίμα και αβεβαιότθτα 
για το  μζλλον του Ομίλου.  
 
Συνάδελφοι,  
Οι καιροί που διανφουμε είναι πονθροί και απαιτοφν εγριγορςθ και αγωνιςτικό πνεφμα. Το 
ςωματείο οφείλει να αςχολείται – ςφμφωνα με τον κεςμικό του ρόλο – με τα φλζγοντα κζματα 
τθσ επικαιρότθτασ όπωσ είναι θ επικείμενθ ιδιωτικοποίθςθ  του Ομίλου από το ΤΑΙΠΕΔ. 
 
Επίςθσ κα κζλαμε να επιςθμάνουμε τισ ανακατατάξεισ που ςυμβαίνουν αυτό τον καιρό  και ςε 
παραταξιακό επίπεδο, με τθν αναβίωςθ  τθσ παλιάσ ΠΑΣΚΕ (ςε πρϊτθ φάςθ με τθν ςφμπλευςθ 
ΣΚΕΕΠ – ΕΛΚΕ), παράταξθσ που ζπαιξε κφριο ρόλο ςτθν  πϊλθςθ των ΕΛΠΕ ςτον όμιλο Λάτςθ. Οι 
παλαιότεροι κυμοφνται τον ρόλο του τότε προζδρου του ΠΣΕΕΠ και θγετικοφ ςυνδικαλιςτι τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ παράταξθσ. Οι καλζσ ςυνταγζσ ιδιωτικοποίθςθσ είναι διαχρονικζσ και ζχουν 
δοκιμαςτεί και ςτθν πράξθ προκειμζνου ανϊτερα  ςτελζχθ τθσ εταιρίασ και ςυνδικαλιςτζσ  - 
χαλίφθδεσ ςτθν κζςθ του χαλίφθ – να διατθριςουν και τθν επόμενθ μζρα καρζκλεσ και 
προνόμια. Η ιςτορικι υπενκφμιςθ ςτον αγϊνα που ξεκινά, ασ είναι θ αιτία για τθν αποφυγι των 
ίδιων λακϊν. 
 
Σωματείο και εργαηόμενοι ενωμζνοι ςαν μια γροκιά πρζπει να παλζψουμε για τθν αποφυγι των 
ειλθμμζνων αποφάςεων τθσ κυβζρνθςθσ και τθν περικωριοποίθςθ κάκε ςκοτεινοφ ςχεδίου, με 
Εφιάλτεσ ανάμεςα μασ, που κα οδθγιςουν με ςυνοπτικζσ διαδικαςίεσ ςτο ξεποφλθμα τθσ 
εταιρίασ. 
 
    
 
 
 
         

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΑΚΕ ΕΛ.ΠΕ. 
 
 
 

 


