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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σωματείου της 06.06.2018 με θέμα την Ιδιωτικοποίηση, δυστυχώς
επιβεβαιώθηκε η παρελκυστική τακτική του προεδρείου σε όλο της το μεγαλείο!!!
Καμία μα καμία, σοβαρή απόφαση για αντίδραση κατά της ιδιωτικοποίησης από το Συνδικάτο.
Η μόνη κίνηση που προτάθηκε ήταν να πάμε στην Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ με ένα
πανό, που το ανοίξαμε δειλά – δειλά στην άκρη της αίθουσας, την ώρα που ο πρόεδρος του Σωματείου
διάβαζε Υπόμνημα που δόθηκε στην Εταιρεία και σε μετόχους που ήταν στην αίθουσα;… Και φύγαμε
ήσυχα – ήσυχα, ευχαριστώντας τον κ. Τσοτσορό που μας άφησε να μιλήσουμε!!! Και όλοι «μείναμε
ευχαριστημένοι»!!!
Μετά την απεργία και τη συγκέντρωση που πέρασε απαρατήρητη στην Ελευσίνα, όταν την ίδια ώρα στο
ΤΑΙΠΕΔ άνοιγαν τις προσφορές και προέκυπταν οι επίδοξοι «επενδυτές-αγοραστές» με το Σωματείο
απών, μάθαμε πως για το μοίρασμα των φυλλαδίων, χρησιμοποιήθηκαν και συνεργεία από εργολάβο!!!
(χωρίς αντίστοιχη απόφαση Σωματείου) με ελάχιστη δυστυχώς συμμετοχή συναδέλφων, κάτι που ήταν
σίγουρο πως θα συνέβαινε, έτσι που το οργάνωσαν την τελευταία στιγμή, χωρίς ουσιαστική ενημέρωση
των εργαζομένων…
Μάθαμε επίσης πως πήγαν (μόνο το προεδρείο, χωρίς να ξέρουν τα άλλα μέλη του Δ.Σ. τίποτε!!) στους
γύρω Δημάρχους και σε ΕΚΕΔΑ – ΕΚΘ για να τους ενημερώσουν για αυτά που είχαν ξαναενημερωθεί
εδώ και μήνες.
Έτσι οργανώνουν οι του νέου προεδρείου την αντίστασή μας; Αναρωτήθηκαν τί εντύπωση δίνουμε όταν
οι πολίτες ρωτούν γιατί διαμαρτυρόμαστε και η απάντηση είναι «δεν ξέρω, εγώ είμαι από εταιρεία
διανομής»;!!! Έτσι γίνεται, όταν κάνεις πράγματα μόνο για εσωτερική κατανάλωση… Εμείς θα
κάνουμε πως αγωνιζόμαστε και αυτοί θα κάνουν πως μας ακούνε… Και φυσικά τα ΕΛΠΕ θα
ξεπουληθούν στο παζάρι που οργάνωσαν κυβέρνηση και «δανειστές» – αρπακτικά…
Έμειναν μόνο τα μεγάλα λόγια και τα ψέματα που έλεγαν προεκλογικά και Δίχασαν-Διέσπασαν τους
εργαζόμενους, προκαλώντας εκλογές στην πιο κρίσιμη στιγμή.
Η διάσπαση και η διχόνοια δυστυχώς συνεχίζεται καθημερινά. Διαβάλουν το ήθος, την
αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και την επαγγελματική υπόσταση των εκτός προεδρείου μελών του
Δ.Σ, με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και ένα σωρό ψέματα (π.χ. η βρώμικη επίθεση με ψεύτικα
νούμερα και αλχημείες σε βάρος του Ν. Φειδογιάννη, για 5 χρόνια Ταμία του σωματείου, που κανείς δεν
τόλμησε μέχρι σήμερα να αμφισβητήσει την άψογη δουλειά και συμπεριφορά του). Έτσι νομίζουν πως
θα πείσουν τον κόσμο να μην μας ακούει, όταν τους λέμε την αλήθεια για αυτούς. Έτσι νομίζουν, πως
αν μας απαξιώσουν, θα μπορούν ελεύθερα πλέον να χειραγωγούν τους εργαζόμενους. Τους
πληροφορούμε πως δεν θα τα καταφέρουν.
Διάσπαση και στην Ομοσπονδία, αφού με την τακτική και τις μονομερείς αποφάσεις τους, ακυρώνουν
καθημερινά όσα πετύχαμε με συντονισμό και περιοδείες η Ομοσπονδία και όλα τα σωματεία του ομίλου
ΕΛΠΕ. Και στο ΤΑΙΠΕΔ ανενόχλητοι «ανοίγουν» τις προσφορές. Μα φυσικά, όταν στην τελευταία
συνάντηση μαζί τους, δηλώσανε ότι «δεν φοβούνται τον ιδιώτη, ότι προέρχονται από ιδιωτικές εταιρείες
και ξέρουν!!!, ότι θέλουνε ο ιδιώτης να συνεχίσει το αναπτυξιακό πλάνο των ΕΛΠΕ», τι να περιμένει
κανείς; Άλλωστε, μαζί ψηφίσανε υπέρ του ξεπουλήματος του ΔΕΣΦΑ και στην πράξη και της ΔΕΠΑ που
ακολουθεί!!!. Για το καλό της Εταιρείας, όπως μάς είπανε…. (κρατήστε ενός λεπτού σιγή….)
Τι απέγινε η διαπαραταξιακή επιτροπή για την ιδιωτικοποίηση, που συστάθηκε από τον Δεκέμβρη με
ομόφωνη απόφαση του ΔΣ; Γιατί δεν την λειτουργούν; Μήπως τους χαλάει τα σχέδια η συμμετοχή όλων;
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ανακοινώθηκαν οι 5 υποψήφιοι «αγοραστές», για τον έναν εξ’ αυτών βγήκαν τα πρώτα δημοσιεύματα
(χρηματισμός κυβερνήσεων και διαφθορά). Για τους άλλους σε λίγο. Πιστεύει κανείς ότι υπάρχει
ιδιώτης επενδυτής που να έφτασε τόσο ψηλά, με τον Σταυρό στο χέρι;; Όλοι οι υποψήφιοι είναι
traders, ελληνιστί ΕΜΠΟΡΟΙ με σχέδια ξένα προς τα συμφέροντά μας, αλλά και της χώρας. Ο δε

Υπουργός, Κυνικότατα μας ενημέρωσε (ξανά) στη συνάντηση της Παρασκευής (08.06.2018) πως η
ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ θα προχωρήσει χωρίς καθυστερήσεις!!! Και εμείς μοιράζουμε υπομνήματα….
Συνάδελφοι του προεδρείου, όλοι οι εργαζόμενοι περιμένουν να αντισταθείτε πραγματικά στην
ιδιωτικοποίηση. Επιτέλους ας ξεκινήσουμε τις κινητοποιήσεις. Η ώρα έφτασε. Τι περιμένετε;
Ακόμα ψάχνετε για Δικηγόρο «ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου»!!! Ενώ υπάρχει ήδη έτοιμη δουλειά από
το προηγούμενο Προεδρείο και την Ομοσπονδία, αλλά και τα δυο δικηγορικά γραφεία που κέρδισαν την
παρόμοια περίπτωση της ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, ως ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ και έχουν την εμπειρία.
Τουλάχιστον ρωτήσατε (και καλά κάνατε) τους εκπροσώπους της ΛΑΕ, κατά την περιοδεία του Π.
Λαφαζάνη στα ΕΛΠΕ και σας έδωσαν τηλέφωνα από δικηγόρους που συνεργάζονται οι συνάδελφοι στη
ΔΕΗ… Κάτι είναι και αυτό… Ελπίζουμε να μην χαθεί άλλος χρόνος. Η πρότασή μας τέθηκε από το
πρώτο Δ.Σ, αξιοποιήστε την αν ειλικρινά θέλετε να αντισταθείτε στα σοβαρά, και σας θυμίζουμε τι έγραφε
και η γνωστή σας «πετρελαιοπηγή» στις 29.03. 2013!!, όταν ο συν. Παπακωνσταντίνου μαζί με τον Θ.
Κότσια, προσέφυγαν μόνοι τους στην δικαιοσύνη κατά της ιδιωτικοποίησης, κόντρα στο υπόλοιπο Δ.Σ.
… 29 Μαρτίου 2013 άρθρο της γνωστής σας πετρελαιοπηγής «Έχει όμως προκύψει το εξής παράδοξο, όσον αφορά τον συνδικαλιστή
Παπακωνσταντίνου Γιώργο. Εάν θυμηθεί κανείς τη μήνυση, που έχει καταθέσει εναντίον της εγκυρότητας του ΤΑΙΠΕΔ σαν
αντιπρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, την οποία ως ΠΣΕΕΠ δεν την ενισχύσαμε, την ομιλία εναντίον της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ στη
συνέλευση των μετόχων της εταιρίας - σε αντίθεση με την εκκωφαντική σιωπή του Προέδρου του ΠΣΕΕΠ - αλλά και με την ομιλία
στο 35ο Συνέδριο της ΓΣΕΕ στην Αλεξανδρούπολη πραγματικά είναι απορίας άξιο πως του επιτρέπει ο πολιτικός του φορέας αλλά
και η συνείδηση του να στηρίζει έναν Πρόεδρο, που εκφράζει το εντελώς αντίθετο.
Για εμάς όλη η παραπάνω στάση του μας απέδειξε ότι άξιζε να είναι αυτός εκπρόσωπος των εργαζομένων από την παράταξή του.»

Ελπίζουμε στο σημερινό προεδρείο να υπάρχουν άτομα αντίθετα στην εκκωφαντική ΣΙΩΠΗ.
Αλλά και για τα θέματα της καθημερινότητας που τόσο επέμεναν πριν, τι κάνουν;
Ένα μήνα μετά, με την ιδιωτικοποίηση σε Fast-track και το προεδρείο να «ψάχνει» ακόμα
Δικηγόρο «ευρωπαϊκού εμπορικού δικαίου», μαθαίνουμε από το Facebook ότι :
Στα πλαίσια λειτουργίας του Συνδικάτου και χωρίς να έχει παρθεί σχετική απόφαση από το Δ.Σ (έτσι
καταλαβαίνει το προεδρείο τα «πλαίσια λειτουργίας») και «μετά από επιστολή που εστάλη στη Διοίκηση
για διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων και η σίτιση», (Επιστολή με θέματα στην Διοίκηση?? Χωρίς να
γνωρίζει ΤΙΠΟΤΑ το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο!!!). Το προεδρείο προχώρησε μέσω «ανεξάρτητου»
Επιθεωρητή Υγείας, σε Υγειονομικό Έλεγχο των υπηρεσιών σίτισης, μόνο του Νότου.
Γνωρίζουμε ότι υπήρχαν θέματα με την σίτιση στον Νότο, οπότε καλώς το προεδρείο προχώρησε σε
ελέγχους. Η αρμόδια όμως Υπηρεσία για τέτοιου είδους ελέγχους είναι ο ΕΦΕΤ, ο οποίος εάν υπάρχει
παράβαση επιβάλει και τις ανάλογες ποινές συμμόρφωσης. Μας προκαλεί εντύπωση το γιατί
επιλέχτηκαν από το προεδρείο μόνο οι εγκαταστάσεις του Νότου για έλεγχο και όχι και του Βορρά, καθώς
στις ΒΕΘ υπήρξαν 2 κρούσματα μαζικής δηλητηρίασης, το τελευταίο στις 24.04.2018!!! (νέο
προεδρείο) και εκκρεμεί η καταγγελία στον ΕΦΕΤ, εδώ και 40 μέρες…
Ένα μήνα μετά, μαθαίνουμε για Υγειονομικό έλεγχο και καταγγελίες ΞΑΝΑ μόνο για το ΑΠΟΣΤΟ
CATERING και μάλιστα από ανεξάρτητο Επιθεωρητή και με έξοδα του Σωματείου. Και ακόμη
χειρότερα, αποφάσισαν μόνο με την ψήφο του προεδρείου στο έκτακτο Δ.Σ., για σύμβαση 2.500
ευρώ το χρόνο, χωρίς να έχουμε δει ούτε σχέδιο σύμβασης, ούτε ποιος είναι ο «ανεξάρτητος»
επιθεωρητής!!! Γιατί άραγε; Θα ακολουθήσουν και άλλες καταγγελίες κατά εργολάβων για λόγους
ασφάλειας π.χ. Γερανοί; Το ΣΚΕΕΠ είναι πλέον υπέρ της παρέμβασης του Συνδικάτου στους
διαγωνισμούς της Εταιρείας; Τώρα που έχουν τα πρακτικά θα βρούνε τον «ΤΑΜΙΑ»;
Μην απαντάτε, θα απαντήσουν οι πράξεις σας, αυτές περιμένουμε όλοι μας.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σε ότι μας αφορά, θα προστατέψουμε το Σωματείο και τις κατακτήσεις μας με όλες μας τις
δυνάμεις από πρακτικές εκφυλισμού και διάσπασης.
Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε μέσα από συντονισμένο αγώνα με την Ομοσπονδία και όλα τα
Σωματεία των ΕΛΠΕ και τους εργαζόμενους, για να ακυρώσουμε το εγκληματικό ξεπούλημα των
ΕΛΠΕ, αλλά και όλου του πλούτου της χώρας μας.
Σ’ αυτόν τον αγώνα σας καλούμε όλους, γιατί μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε…
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