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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Οι εξελίξεις στο μέτωπο του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ ξεκαθαρίζουν το τοπίο ακόμη
περισσότερο.
Στη συνάντηση του Σωματείου με τον Υπουργό «Ανάπτυξης» ο Σταθάκης δεν κράτησε ούτε
τα προσχήματα!! Είρωνας, αλαζόνας, προκλητικός και απαξιωτικός, δεν άφησε καμιά
αμφιβολία για την πορεία του διαγωνισμού. Ακόμη χειρότερα, όταν του επισημάναμε πως
όλοι οι εργαζόμενοι στην Ενέργεια, είναι απόλυτα αντίθετοι στο ξεπούλημα, απάντησε κυνικά
«άλλο αυτοί, άλλο εγώ, εγώ είμαι Υπουργός και υλοποιώ το σχέδιο πώλησης»!!! Σαν να είναι
Υπουργός ελέω Θεού!!! Απείλησε δε, πως παρανομούμε, μην αφήνοντας τους «επενδυτές»
να επισκεφθούν τα Διυλιστήρια και πως «θα πράξει τα δέοντα»!!! δηλώνοντας πως θα
κανονίσει επισκέψεις για τις επόμενες ημέρες… Όπως και το έκανε με τις νέες 15λεπτες
«βόλτες» στελεχών της εταιρείας με «ειδικούς εκπροσώπους των επενδυτών»… Σαν

τους κλέφτες μπήκαν, γιατί κλοπή συντελείται και όχι επένδυση
στα ΕΛ.ΠΕ.
Εμείς δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση, πως δεν θα δεχθούμε τετελεσμένα. Θα
αντισταθούμε σ’ αυτό το έγκλημα σε βάρος της Ελληνικής Οικονομίας και της
παραγωγικής προοπτικής της χώρας, μαζί με το Σωματείο και τους εργαζόμενους με
κάθε μέσο και τρόπο μέχρι τέλους…
Και να βγάλουν από το μυαλό τους πως θα μας βρούνε διχασμένους, εκμεταλλευόμενοι
άστοχους χειρισμούς του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ, κάτι που προσπάθησε να κάνει ο
Υπουργός, με αναφορές σε κομματικές ιδιότητες μελών του προεδρείου και δηλώσεις τους
για επαφές με Λάτση… Οι εργαζόμενοι έχουν αποδείξει πολλές φορές πως όταν πρόκειται
για τη δουλειά και τη ζωή τους, συσπειρώνονται πάνω και πέρα από τυχόν παιχνίδια
κομματικών ή συνδικαλιστικών μηχανισμών και παραγόντων…
Οφείλουμε όμως να θίξουμε, συμπεριφορές και πράξεις του προεδρείου του Σωματείου μας,
για να προστατέψουμε τον θεσμό και τον αγώνα που ξεκινήσαμε και έχουμε χρέος να
τον δώσουμε μέχρι τέλους, γιατί αφορά στο παρόν και το μέλλον μας, σαν
εργαζόμενους και όχι μόνο...
 Δεν νοείται να δηλώνουν δεξιά και αριστερά πως «μιλάνε με τον Λάτση» και να
περιμένουν να τους παίρνουν στα σοβαρά.
 Δεν είναι δυνατόν να τους ψάχνουμε όταν μπήκαν τα «ειδικά συνεργεία Εταιρείας και
επενδυτών-αρπακτικών» σε ΒΕΑ-ΒΕΕ και να μαθαίνουμε πως ο Πρόεδρος
συντονίζει!!! εκδήλωση της παράταξής του στη ΓΣΕΕ με κεντρικό ομιλητή τον Άδωνη
Γεωργιάδη!!!, γνωστό θιασώτη του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ και όχι μόνο… Και να
τον χειροκροτούν με ενθουσιασμό όταν τους επιβραβεύει γιατί δεν είναι σαν τους
άλλους που «αντιδρούν κολλημένοι στο χθες»!!!
 Δεν είναι δυνατόν σ’ αυτές τις κρίσιμες ώρες, να επιλέγουν διχασμό και διάσπαση όταν
το μέγιστο όπλο μας είναι η ενότητα των εργαζομένων!! κατασκευάζοντας εχθρούς
στο Σωματείο των εργολαβικών που δίνει τον δικό του αγώνα, είτε στην Ομοσπονδία
για το γινάτι του Προέδρου!!!, είτε ακόμη χειρότερα στοχοποιώντας!! συναδέλφους
που δεν τους θεωρούν «δικούς τους», χωρίζοντας τον κόσμο σε καλούς και κακούς
και «μοιράζοντας κάθε λογής υποσχέσεις για ρουσφέτια» στους «καλούς»!!!



Τέλος δεν είναι δυνατόν, να εμποδίζουν την λειτουργία των εκτός του προεδρείου
μελών του Δ.Σ. μην ενημερώνοντας κανέναν, αλλά και όταν το μαθαίνουμε μην
δίνοντας συνδικαλιστικές άδειες, για να υπάρχει καθολική συμμετοχή σε όσα
δρομολογούνται.. Και όταν το θίγουν συνάδελφοι (στο Δ.Σ. της 07.09.2018) να
δέχονται πρωτόγνωρη χυδαιότατη επίθεση, με απίστευτες ύβρεις, προσωπικές
προσβολές, ψέματα και βρώμικες απειλές…

Συναδέλφισσες, οι
Εμείς δεν πρόκειται να ανεχθούμε τέτοιες συμπεριφορές πλέον. Όχι μόνο γιατί είναι
διασπαστικές, αντισυναδελφικές και δείχνουν απόλυτη έλλειψη σεβασμού σε θεσμούς και
ανθρώπους, αλλά και γιατί τέτοιες συμπεριφορές και πρακτικές χτυπάνε το μεγαλύτερο όπλο
μας, την συσπείρωση των εργαζομένων. Και αυτά είναι που προστατεύουμε με την στάση
μας αυτή. Η κριτική και οι προτάσεις μας είναι στην κατεύθυνση να διορθώσουν λάθη και
παραλήψεις, αλλά και να βάλουν τέλος σε συνειδητές ή μη πρακτικές που βάζουν σε κίνδυνο
τον αγώνα μας κόντρα στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ και την δουλειά μας.
Γι’ αυτό τους υπενθυμίζουμε, πως με ανακοινώσεις που «δοξάζουν» τον εαυτό τους, δεν
μπορούν να κρύψουν το βάλτωμα όλων σχεδόν των μεγάλων αλλά και των καθημερινών
προβλημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
 Μη εμπλοκή των εργαζομένων στον σχεδιασμό και τις όποιες κινήσεις του Σωματείου,
με αποτέλεσμα την μικρή συμμετοχή.
 Προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινή δουλειά μας και πολλές φορές και την
ασφάλεια, παραμένουν χωρίς να λύνονται όπως:
 Συμψηφισμός κανονικών αδειών με ασθενείας και παράνομη μη πληρωμή τους όπως
και οφειλομένων ρεπό και μη ληφθείσας κανονικής αδείας,
 Μη κάλυψη κενών σε μονάδες και Τμήματα συντήρησης και υποστήριξης,
 Μη υλοποίηση συμφωνίας του 2016 για εφεδρικούς χειριστές με έλεγχο υπερωριών
 Μελέτη οργανογράμματος για θέσεις μόνιμης και διαρκούς ανάγκης και το μεγάλο
θέμα των εργολαβικών, και πολλά άλλα…
Σημειώνουμε πως για πολλά από αυτά, έχουμε πάει στο ΣΕΠΕ από το 2017…
Συναδέλφισσες, οι
Τα παραπάνω δεν αποτελούν για εμάς λόγο για να τα παρατήσουμε. Αντίθετα πρέπει να
παλέψουμε για να τα λύσουμε…
Έτσι δυναμώνουμε και τον αγώνα μας κόντρα στο ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ.,
δυναμώνουμε την συσπείρωση των εργαζομένων και την μαζικότητα των κινητοποιήσεών
μας, κόντρα στα σχέδια της Κυβέρνησης και των «επενδυτών – αρπακτικών», αλλά και στα
όποια παιχνίδια κομματικών μηχανισμών και τις υποκρισίες διπρόσωπων «παραγόντων».
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