
 

 

 

 

25.10.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Μετά και την ολοκλήρωση του Γενικού Συμβουλίου στις 12.10.2019, ολοκληρώθηκε η διαδικασία 

που απαιτείται από το καταστατικό του Σωματείου μας για να ξεκινήσουν και τυπικά οι διαδικασίες 

διαπραγμάτευσης για την νέα ΕΣΣΕ και Εσ. Κανονισμό που θα ισχύει από 01.01.2020. 

Μια κρίσιμη διαδικασία που θα κατοχυρώσει για τα επόμενα χρόνια, όσα και η διάρκεια της, τα 

δικαιώματα μας, τους μισθούς και όλα τα θεσμικά που έχουμε καταφέρει να υπερασπιστούμε στα 

δύσκολα χρόνια των μνημονίων. 

Μια διαδικασία που απαιτεί σοβαρότητα και ειλικρίνεια και από την μεριά του Διοικητικού 

Συμβουλίου και της διαπραγματευτικής ομάδας του Σωματείου αλλά και την μέγιστη συσπείρωση 

και στήριξη από τους εργαζομένους, για να πέτυχουμε τους στόχους που από κοινού έχουμε βάλει. 

Δυστυχώς τα δείγματα γραφής που έχουμε από το Προεδρείο του Σωματείου, είναι ανησυχητικά. 

Ακόμη και από την Ενημερωτική Ανακοίνωση που έβγαλαν για τις αποφάσεις του Γεν. Συμβ. , 

απέφυγαν να αναφέρουν πως μετά από συζήτηση και την έντονη επιμονή μας, το Γεν. Συμβ. 

Αποφάσισε να εντάξει και όλα όσα αναφέρονταν στην δική μας πρόταση, αποτέλεσμα 

δουλειάς και συζητήσεων με τους συναδέλφους μας από όλα τα τμήματα και τις ειδικότητες, σε ένα 

διευρυμένο  πλαίσιο, που δεσμεύεται το Σωματείο να διεκδικήσει, κατά τη διάρκεια της 

διαπραγμάτευσης για την ΕΣΣΕ, αλλά και μέχρι να λυθούν τα προβλήματα που οι προτάσεις 

αναφέρουν. 

Αυτό δεν το είδαμε να αποτυπώνεται στην ανακοίνωση του Προεδρείου. 

Απόφαση πολύ σημαντική γιατί έτσι δεν θάβονται αιτήματα χρόνων αλλά και νέα αιτήματα 

που πρέπει να ικανοποιηθούν, αν θέλουμε να είναι ουσιαστική καθημερινή πράξη, η 

αναβάθμιση της δουλειάς και της ασφάλειας, αλλά και η ουσιαστική στήριξη των 

εργαζομένων, μέσα και έξω από την δουλειά. 

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση αυτή δεσμεύει το Σωματείο και την διαπραγματευτική ομάδα,  

(Μια διαπραγματευτική ομάδα που αποτελείται μόνο από το Προεδρείο, πάρα τις δικές μας 

προσπάθειες για δια παραταξιακή σύνθεση που να στέλνει μηνύματα αλλά και να αξιοποιεί όλες τις 

δυνάμεις του Σωματείου.) που θα κάνει τις επαφές με την Εταιρεία και δεν μπορεί να 

«ξεχαστεί» στα συρτάρια… ούτε πριν ούτε μετά το κλείσιμο της ΕΣΣΕ. 

Σε κάθε περίπτωση πάλι, εμείς θα είμαστε ενεργά μπροστά στην προσπάθεια για την νέα ΕΣΣΕ, 

πάνω και πέρα από παιχνίδια εντυπώσεων και φυσικά ούτε στα απέναντι πεζοδρόμια παίζοντας 

παιχνίδια με την εργοδοσία, όπως αυτά που ζήσαμε το 2011, στον μεγάλο αγώνα που δώσαμε όλοι 

οι εργαζόμενοι για να έχουμε τώρα αυτή τη Σύμβαση και όχι τις μνημονιακές Συμβάσεις που θέλανε 

να μας επιβάλουν. Έναν αγώνα παρακαταθήκη και παράδειγμα για όλα αυτά που πρέπει να 

κάνουμε τώρα και στο μέλλον. 

Και να είναι ξεκάθαρο σε όλους, εχθρούς και φίλους των εργαζομένων, την ΕΣΣΕ που έχουμε και 

αυτή που διεκδικούμε δεν μας την χάρισε κανείς. Την κερδίσαμε με αγώνες, αλλά και με την δουλειά 

όλων των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, γιατί με την δουλειά μας έγιναν τα ΕΛΠΕ η πρώτη Βιομηχανική 

και Εμπορική εταιρεία στην Ελλάδα και στη Ν.Α. Ευρώπη. 

Δε θα δεχτούμε, να αποτελέσει «δωράκι» για να περάσει το όποιο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, χωρίς 

αντιδράσεις, χωρίς τη συνολική αντίσταση των εργαζομένων στο έγκλημα που σχεδιάζουν, μαζί, 

Κυβέρνηση και Λάτσης, ρίχνοντας στάχτη στα μάτια του κόσμου, με παρατάσεις, με μυστικές 

συναντήσεις και παζάρια με τους «κερδοσκόπους φίλους τους» 

Είμαστε αποφασισμένοι να αντισταθούμε και τώρα και στο μέλλον, στο τελειωτικό 

ξεπούλημα που ετοιμάζουν και αυτό ας είναι σε όλους Καθαρό… 
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Επισυνάπτεται το πλαίσιο που κατατέθηκε στο Γενικό Συμβ. 


