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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Η απογοήτευση, η πίκρα και ο θυμός ακόμα και όταν δικαιολογούνται είναι κακοί σύμβουλοι, γιατί οδηγούν 

σε παρερμηνείες με ισοπεδωτική κριτική, ευνοώντας την απαξίωση του συνδικαλισμού. Τον τελευταίο καιρό 

δυστυχώς βρίσκεται και πάλι σε έξαρση ο ιός της ιστορικής παραπληροφόρησης, της διαστρέβλωσης και της 

βολικής μερικής αμνησίας. Βλέπετε αρκεί ο κατέχων την υποκριτική, σε ένα κλίμα όπου επικρατεί η 

δημαγωγία και η αδυναμία σκέψης, να υποδείξει κάποιον ως ''ένοχο'' και αβίαστα οι μη κατέχοντες και 

ανυποψίαστοι να πιστέψουν σε αυτό. 
 

Είμαστε αναγκασμένοι ακόμα και για αυτούς τους υποκριτές – δημαγωγούς να καταγράψουμε για πολλοστή 

φορά την ξεκάθαρη θέση του ΣΚΕΕΠ στο θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ: ήμασταν, 

είμαστε και θα είμαστε αντίθετοι στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ τόσο ως εργαζόμενοι αλλά και ως πολίτες 

αυτής της χώρας. 
 

Όμως, η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ δεν είναι μία διαδικασία που ξεκίνησε χθες όπως 

υποστηρίζουν οι συνάδελφοι της ΕΝΙΑΙΑΣ και της ΕΛΚΕ, αντίθετα εξελίσσεται συνεχώς από τον Αύγουστο 

του 2017 όταν το ΤΑΙΠΕΔ όριζε Εθνική και GOLDMAN SACHS ως συμβούλους για την ιδιωτικοποίηση. Η 

επικίνδυνη και ύποπτη αδιαφορία τους στο θέμα της ιδιωτικοποίησης ήταν ένας από τους βασικούς λόγους 

που οι εργαζόμενοι άλλαξαν την Διοίκηση του Σωματείου και το Προεδρείο.  
 

Οι συνάδελφοι της ΕΝΙΑΙΑΣ και της ΕΛΚΕ που σήμερα μας κουνάνε το δάχτυλο και μας κατακρίνουν για 

την οργάνωση και το μοίρασμα των ενημερωτικών φυλλαδίων, είναι οι ίδιοι που προσπάθησαν να κάνουν 

την ίδια κίνηση μετά από την αποτυχημένη 4ωρη στάση εργασίας όπου διαλύθηκαν ήσυχα στο πρώτο 

κορνάρισμα ''για να μην εκνευρίσουν τους οδηγούς και έχουν αντίθετο αποτέλεσμα''.   

Τολμούν δε και γράφουν ότι πήραμε εκ των υστέρων έγκριση για την δαπάνη των φυλλαδίων ενώ ακόμα 

περιμένουμε να ενημερώσουν το Δ.Σ. και να πάρουν έγκριση για την δική τους δαπάνη. Τολμούν και μιλάνε 

για τα φυλλάδια όταν κανείς δεν γνωρίζει πόσα τύπωσαν, πόσο κόστισαν και βέβαια όλοι θυμόμαστε το 

φιάσκο στην διανομή τους.  

  

Τελικά όμως τι είναι πιο επιλήψιμο, η αποδοχή της πιο συμφέρουσας οικονομικά πρότασης για το Σωματείο, 

που στο πακέτο είχε και την διανομή ή το να ζητάνε ο πρώην Γραμματέας και ο πρώην Οργανωτικός 

συνδικαλιστική άδεια ενώ άλλοι συνάδελφοι μας μοίραζαν φυλλάδια έχοντας δουλέψει όλη την 

προηγούμενη νύχτα, αλλά και όταν ο πρώην ''Πρόεδρος'' του ΠΣΕΕΠ την ίδια ώρα απολάμβανε την μπύρα 

του και μοιραζόταν την στιγμή  με τους φίλους του στα κοινωνικά δίκτυα.  Αυτοί έχουν το θράσος και μας 

κουνάνε το δάχτυλο... 
 

Στο θέμα του Ταμείου του ΠΣΕΕΠ, το γεγονός ότι για την παράδοση – παραλαβή πέρασε πάνω από ένας 

μήνας, αυτό λέει πολλά από μόνο του. Πράγματι προσπάθησαν να μας το παραδώσουν πιο μπροστά, αλλά 

είχαν απλήρωτα έξοδα 19.000 ευρώ όπου και τους αναγκάσαμε πρώτα να τα πληρώσουν και μετά να μας το 

παραδώσουν. Επίσης, ήταν ''απόλυτα λογικό για τα δικά τους μυαλά'', τα χρήματα του ταμείου του ΠΕΣΥ να 

βρίσκονται στο προσωπικό λογαριασμό του Ταμία του ΠΕΣΥ ΒΕΘ. Απαιτήσαμε άμεσα να ανοίξει νέος 

κοινός λογαριασμός για το ΠΕΣΥ με συνδικαιούχους τον Πρόεδρο και τον Ταμία του ΠΕΣΥ, όπου για να 

γίνει η οποιαδήποτε κίνηση να χρειάζεται η έγκριση των δυο συνδικαιούχων και του Γραμματέα του ΠΕΣΥ.  

Είναι ντροπή και ανήθικο όμως να κρύβεσαι πίσω από μία ιδιότητα – που η απώλεια της ήταν θέληση των 

εργαζόμενων – και να δημιουργείς πρόβλημα στο Συνδικάτο, αλλά μεγαλύτερη ντροπή είναι χάριν της 

απώλειας αυτής να γίνεται βορά ο μισθός της γραμματέως του Σωματείου δείχνοντας και την συνδικαλιστική 

σου κακοήθεια.  



Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε δεσμευτεί να δίνουμε καθημερινά την μάχη για την Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων. Στα πλαίσια αυτά ήρθε ανεξάρτητος Επιθεωρητής Υγείας όπου έλεγξε σε πρώτη φάση τις 

εγκαταστάσεις των ΒΕΑ. Αυτό το γνώριζαν οι συνάδελφοι της ΕΝΙΑΙΑΣ διότι ενημερώθηκαν στο τελευταίο 

Δ.Σ. Εμάς αντίθετα ποτέ δεν μας ενημέρωσαν για το πόρισμα του Επιθεωρητή Υγείας, αλλά και για την 

Σύμβαση που είχαν υπογράψει μαζί του, όταν τον φέρανε για τον προηγούμενο προμηθευτή φαγητού. Όμως 

έχουμε επιλέξει να αποφύγουμε τα καραγκιοζιλίκια και τις υπόνοιες για ... πόλεμο στα μαγειρεία. Την 

Πέμπτη 7.6.18 επισκέφτηκε ανεξάρτητος Επιθεωρητής Υγείας και τις εγκαταστάσεις των ΒΕΘ. Αν δεν ήταν 

το ίδιο ανύπαρκτοι ως αντιπολίτευση όπως ήταν και σαν Διοίκηση θα το γνώριζαν και δεν θα το γράφανε 

δυο μέρες μετά σε ανακοίνωση. Την Παρασκευή 8.6.18 οι επιθεωρητές του ΕΦΕΤ ήρθαν και έκαναν έλεγχο 

στις εγκαταστάσεις των ΒΕΑ. 
 

Οι συνδικαλιστές που επέλεξαν να υπηρετούν για μια ολόκληρη δεκαετία την στρατηγική ''της θέσης του 

Γραμματέα'', αδιαφορώντας για την αναλογικότητα και την αντιπροσωπευτικότητα, ξαφνικά θυμήθηκαν ότι 

από ''yes sir'' έχουν και θέσεις. Αλήθεια μιλάνε για ενότητα οι συνάδελφοι της ΕΛΚΕ, όταν τους 

ακολουθούσαμε για μήνες σε ατέρμονες συζητήσεις διότι βλέπανε και αυτοί την ανυπαρξία του πρώην 

''Προέδρου'' και την κρίσιμη ώρα που μας διαβεβαιώνανε ότι ήταν αποφασισμένοι για την ένωση των δύο 

παρατάξεων, έκαναν πίσω γιατί δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν τους πολιτικούς καημούς τους αψηφώντας 

έτσι την θέληση των εργαζομένων. Πράγματι πιστεύουνε σήμερα ότι, ο κόσμος έχει καημό για το αν είναι ή 

όχι στο Προεδρείο; Μάλλον θα πρέπει να αρχίσουν να ακούνε πραγματικά τους συναδέλφους επειδή 

φαίνεται ότι ''το πολύ γαρ της θλίψεως γεννά παραφροσύνη'' διότι δεν τους προτάθηκε ποτέ θέση 

απαλλαγής στο Προεδρείο που τόσο πολύ την θέλανε. 
 

Όσο για τους συναδέλφους της ΕΝΙΑΙΑΣ που θυμήθηκαν ξαφνικά την ενότητα, τους θυμίζουμε πως όλα τα 

προηγούμενα χρόνια διατυμπάνιζαν παντού ότι δεν μας είχαν εμπιστοσύνη, ότι ήμασταν εργοδοτικοί και ότι 

θα μολύναμε τους ''αγνούς'' αγώνες τους. Αλήθεια, μιλάνε αυτοί για διάσπαση και διχόνοια που σε όλο τον 

προεκλογικό τους αγώνα διαχώριζαν τους εργαζόμενους σε βόρειους και νότιους; Ντροπή! 
 

Όμως εκεί που πραγματικά το πράγμα ξεφεύγει έχει να κάνει με τις ερωτήσεις για γερανούς και για τον 

Ταμία. Αλήθεια, οι συνάδελφοι της ΕΝΙΑΙΑΣ και της ΕΛΚΕ, που τόσα χρόνια ήταν στην εξουσία τι έχουν 

να σας πουν για τους γερανούς και για τον Ταμία; Τους αντιστρέφουμε το ερώτημα και περιμένουμε την 

απάντηση. 
 

Όσον αφορά την Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Σωματείων Ομίλου ΕΛΠΕ ας μας απαντήσουν από ποιο 

Σωματείο του Ομίλου προσήλθαν άλλες παρατάξεις πλην του Προέδρου και του Γραμματέα. Αλλά και μόνο 

το γεγονός ότι μόλις αποκαλύφθηκε από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ το όνομα του δικηγόρου που προκρίθηκε 

να μας εκπροσωπήσει στον Αγώνα μας ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση, σε ελάχιστη ώρα δέχθηκε την ευγενική 

παρέμβαση του Υπουργού για να κάνει πίσω, δείχνει ότι δεν χρειάζεται να είμαστε πολλοί για να γίνει η 

ζημιά. Φτάνουν και ένας ή μία... 
 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Ο συνδικαλισμός των πελατειακών σχέσεων και του ρουσφετιού για τη χειραγώγηση και την αλλοτρίωση 

των εργαζομένων θα τελειώσει. Όσοι τολμάνε και μιλάνε για εμπόριο ελπίδας στους εργολαβικούς ας 

θυμηθούν ότι έκαναν μία Συμφωνία για να υπάρχει χωρίς να την τηρήσουν ποτέ. Μιλάνε αυτοί που 

κοροϊδεύανε τους εργολαβικούς συναδέλφους ότι ''δεν γίνεται το 39ωρο γιατί είναι Νόμος'' και εμείς το 

κάναμε πράξη σε ένα μήνα. Ας θυμηθούν ότι δεν είχαν καν στελεχώσει την Επιτροπή Προσλήψεων για τους 

νέους συναδέλφους. 
 

Όσοι επιδιώκουν τον εγκλωβισμό του συνδικαλιστικού κινήματος στην απραξία μόνο και μόνο για να 

παίρνουν 60 μέρες συνδικαλιστική άδεια στο τετράμηνο, όπως έκανε συνδικαλιστής της ΕΝΙΑΙΑΣ, ας το 

ξεχάσουν.  
 

Εμείς απαντάμε πρώτα με πράξεις και μετά με λόγια. Ο Αγώνας του Συνδικάτου για την καθημερινότητα 

αλλά και για το σταμάτημα της πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ θα συνεχιστεί, απλά ο καθένας μας 

καλείται να πάρει τη θέση του μαζί με τους εργαζόμενους ή μαζί με το ψέμα του. 
 

 

Γιατί αν δεν μοιραστούμε κοινούς αγώνες, θα μοιραστούμε κοινές ήττες! 
 

 

 ΣΚΕΕΠ 


