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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Η αμετροέπεια, ο οπορτουνισμός και η συνεχιζόμενη διασπορά ψευδών ειδήσεων, τόσο στον 

προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο, αποτελούν πλέον για το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ απλή 

καθημερινότητα. Τελευταίο χρονικά παράδειγμα αποτελεί το ΔΣ ΠΣΕΕΠ, η πρόσκληση του οποίου 

προέκυψε μια ώρα μετά την επιστολή από ΕΝΙΑΙΑ και ΕΛΚΕ. Σε αυτή ζητούσαμε σύγκληση 

εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου με θέματα απεργιακές κινητοποιήσεις αντιδρώντας στο 

ξεπούλημα των ΕΛΠΕ αλλά και την άρνηση από τα 21 μέλη του ΔΣ στο να δεχτούμε το 10% που 

θα δοθεί για την επιτυχή συνεισφορά μας στο περιβόητο πια «PROJECT OLYMPUS». 

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Το προεδρείο αρνήθηκε πως το 10% δίνεται για το OLYMPUS project, όπου για να 

καλύψουν το ατόπημα τους ζήτησαν την συγκάλυψη του από τον Πρόεδρο των ΕΛΠΕ, που με χαρά 

έκανε το «καθήκον» του σε μια επιστολή με μορφή «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΛΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ» και 

προσπαθώντας να μας μπερδέψουν με την πλούσια Ελληνική Γλώσσα, εξηγεί: «το εν λόγω 

μπόνους δεν συνδέεται προς την προαναφερόμενη, υπό εξέλιξη, διαδικασία πώλησης 

μετοχών…» Όντως δεν μας το δίνουν γιατί θα γίνει η ιδιωτικοποίηση, «…αλλά αφορά αποκλειστικά 

και μόνο, αναγνώριση της επιτυχούς ανταπόκρισης των εργαζομένων στην αντιμετώπιση του 

επιπλέον φόρτου εργασίας, που κλήθηκαν αντικειμενικώς να επωμισθούν.» Το Αντικείμενο 

στην πρόταση είναι η «διαδικασία πώλησης μετοχών». Μας αναγνωρίζει την ανταπόκριση στο 

επιπλέον φόρτο εργασίας που αντικειμενικώς επωμισθήκαμε. Και από που το επωμισθήκαμε; 

Απάντηση: Από την «υπό εξέλιξη, διαδικασία πώλησης μετοχών» κοινώς OLYMPUS project. 

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Συνέδεσαν για κάποιο δικό τους «κρυφό λόγο», τις αναγκαίες προσλήψεις χειριστών 

που αποτελούν υποχρέωση από την Εταιρεία βάσει της Δήλωσης - Συμφωνίας του 2016, αλλά και 

τη μονιμοποίηση των εργολαβικών συναδέλφων με το αν και πότε θα κατατεθούν οι δεσμευτικές 

προσφορές σε μια προσπάθεια να μην χαλάσει η εικόνα του Ομίλου, όπως επιβάλει το OLYMPUS. 

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Κατηγορηθήκαμε πως δεν βρίζουμε όσο πρέπει την κυβέρνηση και ενώ σε κάθε 

μας ανακοίνωση και όχι μόνο, η κυβέρνηση παίρνει τα «εύσημα», αναρωτιόμαστε τι εμποδίζει 

αυτούς από το να βρίσουν την κυβέρνηση και ειδικά τη Διοίκηση «όσο πρέπει», πχ για τις 

προσχηματικές αλλαγές Διευθύνσεων, αύξηση Διευθυντών και υποδιευθυντών. 

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ Κατηγορηθήκαμε πως 10 μήνες (!!!) δεν κάναμε τίποτα για την Ιδιωτικοποίηση, αλλά 

και πάλι ξεχνούν πως τα γραπτά μένουν και οι χρόνοι για μας κυλούν κανονικά και όχι όπως στο 

δικό τους παράλληλο σύμπαν όπου ο 1,5 μήνας είναι 10 μήνες !!! 

ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ καταψήφισαν για μια ακόμη φορά την πρόταση μας για δράσεις και παραστάσεις 

διαμαρτυρίας εκεί που πρέπει, παράλληλα με τις απεργιακές κινητοποιήσεις που κι εκεί συνέδεσαν 

την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα, λες και μόνο τότε 

μπορούμε ή μάλλον μόνο τότε μας το ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ οι συμφωνίες για το OLYMPUS project. 

Εμείς αναλογιζόμενοι και διαισθανόμενοι προφανώς τη κρισιμότητα των στιγμών που ζούμε και 

αντιμετωπίζοντας με την απαραίτητη σοβαρότητα του ξεπουλήματος των ζωών μας. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ στις πύλες των εργοστασίων στις 28-29-30 Μάρτη έτσι 

ώστε το μήνυμα που θα στείλουμε να είναι Απόλυτο, ξεκάθαρο και προς πάσα κατεύθυνση. 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥΣ Ή ΟΧΙ, ΝΑ 

ΔΩΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΝΑ 

ΣΤΑΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΙΟ 

ΜΑΣ, ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΩΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
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