
 

 

 

 

18.01.2020 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Ιδιαίτερη ανησυχία προκάλεσε σε όλους μας, τα όσα ακούγαμε να συμβαίνουν στα δυο ημίχρονα(!) 

της συνεδρίασης του τελευταίου υπηρεσιακού συμβουλίου. Ένα υπηρεσιακό συμβούλιο που 

κατέληξε να λειτουργεί μια (1) φορά το χρόνο! Η τελευταία δε χρονικά ανακοίνωση του ΣΚΕΕΠ, ως 

μια από τις δυο παρατάξεις που αποτελούν το προεδρείο, ήλθε να επιβεβαιώσει, όλα όσα 

φοβόμασταν αλλά και προειδοποιούσαμε πως θα συμβούν. 

Εισηγήσεις για προαγωγές που εμφανίζονται ξαφνικά, εισηγήσεις για προαγωγές που ΔΕΝ 

εμφανίζονται γιατί δεν αφορούν τα “παιδιά” μας, βαθμολογίες συναδέλφων που γκρεμίζονται 

αναπάντεχα προς όφελος κάποιων άλλων, αποχωρήσεις εκπροσώπων μας από τις συνεδριάσεις, 

άλλες δικαίως και άλλες για να «φανεί», είναι μόνο μερικά από όσα μάθαμε και καταλαβαίνουμε πως 

έγιναν.  

Όλα αυτά σε μια περίοδο που θα έπρεπε να βρισκόμαστε σε διαδικασία υπογραφής της νέας 

Συλλογικής μας Συμβάσης αφού οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης είχαν ήδη ξεκινήσει από το 

Σεπτέμβριο. Πλησιάζουμε όμως ήδη τον Φλεβάρη και ακόμα ούτε τη αντιπρόταση της εταιρείας δεν 

έχουμε δει. Οπότε είναι απολύτως φυσιολογική η ανησυχία των συναδέλφων που ολοένα και 

μεγαλώνει, όσο περνάει ο καιρός, όσο βλέπουν, καταλαβαίνουν και ακούν, για αυτά που γίνονται. 

Παρά το γεγονός πως και τα περιμέναμε αλλά και προειδοποιούσαμε πως θα ερχόντουσαν, ήρθαμε 

σε τηλεφωνική επαφή, με το Γ. Γραμματέα ως θεσμικό όργανο και όπως ορίζει το καταστατικό του 

Σωματείου μας, ζητώντας ενημέρωση για τα τεκταινόμενα καθώς και για να εκφράσουμε τον 

προβληματισμό μας για όλα όσα διαδραματίζονται στις πλάτες των εργαζομένων. Ταυτόχρονα όμως 

θέσαμε τους εαυτούς μας, για μια ακόμη φορά, στη διάθεση του προεδρείου για οτιδήποτε απαιτηθεί, 

καθώς κρίνουμε πως το χρονικό σημείο στο οποίο βρισκόμαστε δεν επιτρέπει ιδιοτελείς σκέψεις, 

ούτε και αγοραίες εκφράσεις, επιπέδου, “εμείς σας στα λέγαμε”. 

  

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο διαπραγμάτευσης για τη  νέα μας ΕΣΣΕ, οπότε αβίαστα μπορούμε να 

αντιληφθούμε το γεγονός πως η εταιρεία επέλεξε το συγκεκριμένο χρονικό σημείο, τόσο να 

προχωρήσει σε εκτεταμένες αλλαγές στα στελέχη της, όσο και να προχωρήσει σε απολύσεις 

συναδέλφων εργολαβικών στοχεύοντας μάλιστα, όλους όσους τόλμησαν να αρθρώσουν λόγο και 

άποψη. Το ότι αυτή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι λέξεις, ο Πρόεδρος του Σωματείου των 

εργολαβικών, ο Γ. Γραμματέας και  μαζί με αυτούς 50 τουλάχιστον συνάδελφοι εργολαβικοί, είναι 

χωρίς δουλειά καταδεικνύει σαφώς τη μεθόδευση που επιχειρείται. Οι εργαζόμενοι όμως στα ΕΛΠΕ, 

με οποιαδήποτε σχέση εργασίας κι αν είναι, έχουν αποδείξει πολλές φορές στο παρελθόν, πως ούτε 

εκβιάζονται, αλλά και ούτε υποκύπτουν, παρά αγωνίζονται και νικούν! 

Προειδοποιούμε λοιπόν όλους όσους έχουν σκοπό να χτίσουν επαγγελματικές, πολιτικές και 

συνδικαλιστικές καριέρες στις πλάτες μας, πως θα μας βρουν απέναντι για μια ακόμα φορά, καθώς 

δηλώνουμε έτοιμοι να πράξουμε ότι χρειαστεί για να προστατέψουμε την αξιοπρέπεια και τα 

δικαιώματα των συναδέλφων μας, καθώς και την υπόσταση και αξιοπιστία του ίδιου του Συνδικάτου. 
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