
 

 

 

 

Το γεγονός ότι  κράτησαν το 10% από τα 9 μέλη του ΔΣ, είναι η εξοφλητική 

απόδειξη της προδοσίας του προεδρείου. 
01.04.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Στις 8.03.2019 έγινε μια κίνηση Συμβολισμού ώστε να γίνει ξεκάθαρο το πώς εμείς 

καταλαβαίνουμε την Ιδιωτικοποίηση και κυρίως για να μπορέσει να εκφραστεί Συμβολικά μέσα 

από αυτήν  το πλήθος των εργαζομένων που μας προσέγγισαν και ζητούσαν τρόπο για να 

μην λάβουν το 10% της συνενοχής, καθώς το Προεδρείο επέμενε στα ψέματα και στην κοροϊδία, 

εναρμονισμένο με τις εντολές της Αριστερής Κυβέρνησης, της Δεξιάς Εργοδοσίας και των 

Υπερκομματικών αγοραστών, καθώς το χρήμα δεν έχει κόμμα και χρώμα. 

Οι 9 εκπρόσωποί μας στο ΔΣ ΠΣΕΕΠ, ζήτησαν με ανοικτή επιστολή από την Εταιρεία να καταβληθεί 

το σύνολο του ποσού ως αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων στα αποτελέσματα της 

εταιρείας, μέσα από την καθημερινή τους εργασία, στα πλαίσια των καθηκόντων τους και για τα όσα 

έπραξαν με συνείδηση και γνώση του τι κάνουν και γιατί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, δεν δέχονται 

να τους χορηγηθεί το ποσοστό του 10% επί των μηνιαίων μικτών αποδοχών το οποίο 

συνδέεται άμεσα, με το ολοκληρωτικό ξεπούλημα των ΕΛΠΕ. 

Ως απάντηση, η Εταιρεία ζήτησε «ζωντανές» τις υπογραφές τους, για την προώθηση του αιτήματος 

και όντως με την εκκαθάριση του Μάρτη ΔΕΝ τους καταβλήθηκε το 10%, όπως ζήτησαν, σε 

περίπτωση που υπάρχει σύνδεσή του, με το OLYMPUS. 

Η Εταιρεία όχι μόνο δεν αρνήθηκε τη σύνδεση του 10% με το OLYMPUS αλλά την επιβεβαίωσε 

με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο παρακρατώντας το 10%, σε αντίθεση με τα ψέματα που «γέμιζε» το 

Προεδρείο, πως είναι ένα κομμάτι 60% και όχι 50+10% και  πως ΔΕΝ υπάρχει σύνδεση.  

Ο απόλυτος εξευτελισμός τους, όταν για να «δικαιολογήσουν» τα αίσχη τους, περηφανεύονται ότι 

μέσα στο bonus είναι και κομμάτι από την πώληση του ΔΕΣΦΑ την οποία υπερψήφισαν (!!!). Από 

ποιον περιμένουν να ακούσουν ΜΠΡΑΒΟ;;; Από τους εργαζόμενους του ΔΕΣΦΑ;;; Από τους 

εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ για να αγιάσει ο Σκοπός τα Μέσα;;; Από αυτούς που θα πάρουν το bonus 

«ανθρωποφαγίας» για το ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ όταν Πρόεδρος και Γραμματέας συναινέσουν 

ΚΑΙ στην πώληση των ΕΛΠΕ;;; 

Το 10% που αρνήθηκαν οι 9 εκπρόσωποί μας στο Δ.Σ. είναι η πιο ξεκάθαρη απάντηση στα 

βρόμικα παιχνίδια τους… Είναι συμβολική απάντηση αξιοπρέπειας για όλους τους 

εργαζόμενους και την αντίθεσή μας στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ. 

Δέσμιοι της ΣΙΩΠΗΣ και της «ΗΣΥΧΙΑΣ» που τους επιβάλλει το 10% του OLYMPUS και οι κρυφές 

συμφωνίες τους, φρόντισαν για μια ακόμα ΔΗΘΕΝ Απεργία με τα εργοστάσια σε ρεκόρ 

παραγωγής. Απεργία με μηδενική προβολή στα ΜΜΕ παρά τις 14.000€ σε τραπεζώματα κτλ. για 

να μας παίζουν τα κανάλια. Τι πήγε στραβά άραγε;;;. Απεργία χωρίς εργαζόμενους στις Πύλες και 

«άρθρα» εσωτερικής κατανάλωσης με φωτογραφίες από την πύλη των ΒΕΑ την ημέρα του τραγικού 

Δυστυχήματος της 8 Μάη 2015, για να φανεί μαζεμένος κόσμος…. ΑΙΣΧΟΣ και ΔΥΣΩΔΙΑ.  

Όλοι αναρωτιόμαστε για το πόσο ικανό είναι τελικά το Προεδρείο όταν για τις ΑΔΕΙΕΣ πύλες, τους 

«φταίει» η ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ. Καθημερινά αυτοεπιβεβαιώνουν την ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ τους. 

Σήμερα σε έκτακτο ΔΣ πάρθηκε απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας την Τέταρτη 3 Απρίλη και 

κατάθεση ψηφίσματος στη βουλή. Θα στηρίξουμε με όλες μας τις Δυνάμεις την παραπάνω απόφαση 

και δηλώνουμε ΞΑΝΑ πως ΜΟΝΟ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΡΚΟΥΝ. Προκήρυξη 10ήμερης ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΤΩΡΑ 

πριν την κατάθεση των ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, πριν δημιουργηθούν ΤΕΤΕΛΕΣΜΕΝΑ. 

Πραγματική ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΩΡΑ. ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΔΗΘΕΝ. Ας καταλάβουν ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ οι αγοραστές 

ότι ΔΙΑΦΩΝΟΥΜΕ. Ας τους ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
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