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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.
Μετά από 40 μέρες αναμονής και αδράνειας, βλέπουμε να συνεχίζουν οι κινήσεις του «νέου;»
Προεδρείου με κύριο χαρακτηριστικό της λειτουργίας τους τις εμμονές, την εκδικητικότητα, την
παραπλάνηση και την προσπάθεια προσέλκυσης, με κάθε τρόπο, «ψηφοφόρων»!!! Και όσο το
προεδρείο βλέπει τους εργαζόμενους μόνο σαν «ψηφοφόρους», τόσο θα ζούμε καταστάσεις
εργατοπατερισμού και παλαιοκομματισμού…
Την Τρίτη 12.06.2018 μετά από πρόσκληση του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ (οι άλλες παρατάξεις δεν
ειδοποιήθηκαν ως συνήθως), έγινε συνάντηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Σωματείων
Ομίλου ΕΛΠΕ, υποτίθεται για να αγωνιστούμε «ενωμένοι» ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση. Αυτή τη
φορά όμως, δεν ειδοποιήθηκε ούτε το Σωματείο Εργαζομένων σε Εργολάβους. Και όπως δήλωσε
ο Π. Οφθαλμίδης «ΕΓΩ δεν τους κάλεσα, γιατί ΕΓΩ δημιούργησα αυτό το Σωματείο και ΕΓΩ θα το
ΔΙΑΛΥΣΩ !!!» Την επόμενη μέρα βγάζουν ανακοίνωση όπου μέσα σε διάφορα ψέματα και μισές
αλήθειες (θα αναφερθούμε σε αυτές σύντομα) αναφέρονται πλέον στους Εργολαβικούς ως
«Συναδέλφους» και προσπαθούν να τους «πουλήσουνε» προσλήψεις και εκδουλεύσεις (πχ τη
συμφωνία για το 39ωρο), καπηλευόμενοι τους αγώνες και τις πρόσφατες απεργίες των
εργολαβικών και του Σωματείου τους. Αλήθεια που είναι η «μελέτη - καταγραφή» της Εταιρείας για
τις «πάγιες και διαρκείς ανάγκες»;; Αυτή που αποτελεί την βάση για την πρόσληψη των
Εργολαβικών και εφαρμογή της συμφωνίας του 2016; Ως πότε θα παίζουν με την αγωνιά των
Εργαζομένων. Μαθαίνουμε πως μέλη του προεδρείου στο Δ.Σ γυρίζουν με μπλοκάκι και μαζεύουν
ονόματα κάνοντας ένα απάνθρωπο εμπόριο ελπίδας, όπως και πως κάποια μέλη τους μαζεύουν
ονόματα και για κλιμάκια!!!
Αυτές οι πρακτικές είναι απαράδεκτες, πρέπει άμεσα να σταματήσουν. Και θα
σταματήσουν!
Μέχρι τώρα ο νυν πρόεδρος έχει στο ενεργητικό του, μια διάσπαση στη ΓΣΕΕ, μια στο ΠΣΕΕΠ και
τώρα προσπαθεί για άλλη μία στα Σωματεία του Ομίλου, διαλύει ότι δεν μπορεί να ελέγξει, σε μια
συγκυρία που απαιτείται μέγιστη συσπείρωση, που δεν περισσεύει κανείς!!!
Φυσικά με όλα αυτά χάνεται χρόνος και κυρίως χάνεται ο κύριος στόχος μας που είναι να
σταματήσει το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.
Συναδέλφισσες, οι
Όσο αυτοί θα διασπούν, εμείς θα παλεύουμε να ενώνουμε τους εργαζόμενους. Όσο αυτοί θα
κυνηγούν και θα δημιουργούν εχθρούς εμείς θα λέμε: ΚΑΝΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟ TURNAROUND
ΤΩΝ ΒΕΘ η Ασφάλεια πάνω από όλα. Γι’ αυτό καλούμε τους συναδέλφους µας να είναι σε
διαρκή εγρήγορση. Εάν τους ασκηθεί πίεση να εργαστούν σε επισφαλείς συνθήκες, να
ενημερώσουν άμεσα το Σωματείο, τα μέλη του Δ.Σ και την ΕΥΑΕ.
Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας διασπάσει, για να διευκολυνθούν τα σχέδια
κυβέρνησης, Εργοδοσίας και των όποιων «παραγόντων», για το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ και
την κατάργηση των κατακτήσεών μας.
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