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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες, οι 

Ολοκληρώθηκε επιτέλους η διαδικασία εκλογής νέου ∆.Σ. του ΠΣΕΕΠ, µετά από µια 
περίοδο καταστροφικής εσωστρέφειας του Σωµατείου και αντιπαραθέσεων που δίχασαν 
τον κόσµο και πλήγωσαν την ενότητα που είναι απαραίτητη σ’ αυτές τις κρίσιµες µέρες, µε 
την Κυβέρνηση να προχωράει  χέρι – χέρι µε τον Λάτση στο  τελικό ξεπούληµα των 
ΕΛ.ΠΕ. µε διαδικασίες fast truck. Και όλα αυτά µε την διακριτική ή και φανερή στήριξη του 
νέου προεδρείου!!!, όπως επιβεβαιώνει και η υπερψήφιση της πώλησης του ∆ΕΣΦΑ από  
τους εκπροσώπους τους  (Οφθαλµίδης, Παπαγιαννόπουλος) στο τελευταίο ∆.Σ. της 
Εταιρείας!!!  Ούτε τα προσχήµατα δεν κράτησαν… 

∆υστυχώς επαληθεύονται όλα όσα και προεκλογικά καταγγέλλαµε…  

Οι παρατάξεις ∆ύναµη Ανατροπής (Οφθαλµίδης) και ΣΚΕΕΠ (ΠΑΣΚΕ), ανακοίνωσαν 
και επίσηµα τον «αρραβώνα» τους και κάνουν µόνοι τους προεδρείο, αποκλείοντας 
όλες τις άλλες παρατάξεις µε γελοίες δικαιολογίες!!! Προφάσεις εν αµαρτίαις… 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. εκτιµώντας πως σήµερα δεν υπάρχει δυνατότητα για 
προγραµµατικό προεδρείο κάποιων από τις παρατάξεις που να διασφαλίζει πλειοψηφία 
στο ∆.Σ., πρότεινε Αντιπροσωπευτικό Αναλογικό ∆ιαπαραταξιακό προεδρείο, µε τις 
παρατάξεις να πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη των θέσεων που τους αναλογούν, µε 
βάση την δύναµη που τους έδωσαν οι εργαζόµενοι. Θέση στην οποία συµφώνησαν και η 
ΕΛΚΕ και το Αγωνιστικό Μέτωπο, αλλά δυστυχώς στην ψηφοφορία που ακολούθησε 
µειοψήφησε!!, αφού οι δύο νέοι συνεταίροι διαφώνησαν, ψηφίζοντας «διαπαραταξιακό» 
σκέτο!!!   ∆ηλαδή µόνοι οι δυο τους!!! 

Αυτή η εξέλιξη δεν µας ξάφνιασε, γιατί όλες τις προηγούµενες ηµέρες η προσπάθεια 
αποκλεισµού της ΕΝΙΑΙΑΣ ΕΝΩΤΙΚΗΣ Σ.Κ. από το προεδρείο ήταν φανερή. Το 
παραδέχθηκε άλλωστε ξεκάθαρα και ο συν. Οφθαλµίδης στην τοποθέτησή του στη 
σηµερινή συνεδρίαση του νέου ∆.Σ. του ΠΣΕΕΠ, όταν παραδέχτηκε πως µίλησε «µε όλους 
εκτός της ΕΝΙΑΙΑΣ»!!! 

Συναδέλφισσες, οι 

Η ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. σε κάθε περίπτωση δηλώνει παρούσα. ∆εν θα κάνει πίσω σε 
τίποτε από όσα δεσµεύτηκε απέναντί σας. Θα αντιπαλέψει µε όλες της τις δυνάµεις, µαζί 
µε όλους τους εργαζόµενους, την πλήρη Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και θα είναι µπροστά 
στους αγώνες για την υπεράσπιση δικαιωµάτων και κατακτήσεων που στοχοποιούνται 
από Κυβερνήσεις και Εργοδοσία. 

Καλούµε δε, όλους τους εργαζόµενους να παραµείνουν συσπειρωµένοι και 
αποφασισµένοι, να µην επιτρέψουν σε κανέναν, µέσα ή έξω από το Σωµατείο, να 
βάλει  σε κίνδυνο τη δουλειά και τη ζωή µας. 
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