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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Το τελευταίο Δ.Σ του σωματείου συγκλήθηκε, ενώ τα μέτρα περιορισμών γενικεύονταν (όπως
περιμέναμε) μέρα με την μέρα, δημιουργώντας τεράστια προβλήματα σε όλους τους εργαζόμενους
και την Ελληνική κοινωνία. Αλλά και στην Εταιρεία όπου κάθε μέρα ανακοινώνονταν διαδικασίες και
αποφάσεις που με δυσκολία οι εργαζόμενοι τις παρακολουθούσαν και ακόμη πιο δύσκολα
προσπαθούσαν να τις εφαρμόσουν.
Σε αυτή την πρωτόγνωρη κρίση καλούμαστε να λειτουργήσουμε και να ζήσουμε, εργαζόμενοι και
Εταιρεία. Όμως τα προβλήματα της καθημερινής λειτουργίας και υποστελέχωσης στις μονάδες και
τα τμήματα υποστήριξης είναι πολλά, αναδεικνύοντας τις ελλείψεις σε προσωπικό και εμπειρία.
Ακόμη περιμένουμε τις προσλήψεις για κάλυψη κενών θέσεων, όπως και όσων η συμφωνία
του 2016 προβλέπει.
Σ’ αυτή την κατάσταση, το Σωματείο δυστυχώς είναι απλός θεατής!!!
Καθημερινά όλοι γινόμαστε μάρτυρες της αδυναμίας του Προεδρείου, που πηγάζει από την
προβληματική λειτουργία της σημερινής του σύνθεσης.
Ένα Προεδρείο που αποτελείται και από ορισμένους ανθρώπους των οποίων μόνο μέλημα είναι να
προσπαθούν να «επικοινωνήσουν» σε όλους μας τα θέλω και τις απαιτήσεις της Εταιρείας,
παρακαλώντας για μερικά ρουσφέτια, αντί για λύσεις στα προβλήματα που πληθαίνουν!!!.
Ενός Προεδρείου και κυρίως του προέδρου και των ανθρώπων του, που τρέλαναν τον κόσμο με
ψέματα και κουτσομπολιά, κάνοντας το άσπρο μαύρο, κατηγορώντας εμάς σαν «ψεύτες και
υποκριτές» και διαδίδουν ότι τάχα επειδή ΕΜΕΙΣ αρνηθήκαμε να μπούμε στη «λογική» της
Εταιρείας, για την αλλαγή στο πρόγραμμα βαρδιών, δε θα πάρουν οι συνάδελφοί μας 2000 ευρώ
κάτι που όπως λένε, ο Πρόεδρος μόνος του το είχε συμφωνήσει. Δεν έκανε όμως καμία αναφορά
για αυτό στο ΔΣ.
Αυτοί τα διαδίδουν και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα αναφέρουμε. Όπως και το ότι αρνήθηκε
να εισηγηθεί την θέση του Σωματείου στην πρόταση της Εταιρείας, προσπαθώντας να μεταφέρει το
βάρος των ευθυνών του αλλού, αναγκάζοντας τον Γραμματέα να κάνει αυτός την εισήγηση !!!
Κατηγορεί πολλούς, αν όχι όλους, για ψεύτες, χωρίς όμως να δίνει απομαγνητοφώνηση (για
παράδειγμα), των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου ΠΣΕΕΠ στις 10 Γενάρη 2019, όπως
ζητήσαμε και εγγράφως για να αποδειχθεί το ποιος λέει ψέματα και ποιος υποκρίνεται.
Ούτε, φυσικά, έχει δώσει ακόμα τα στοιχεία που ζητήθηκαν, κατά τον έλεγχο του ταμείου, για το κενό
που διαπιστώθηκε στις εγγραφές των εσόδων.
Ή την απομαγνητοφώνηση του Διοικητικού Συμβούλιου για την έγκριση της ΕΣΣΕ, όπου, ως
απάντηση σε ερωτήσεις μας, παραδέχτηκε ότι την ενσωμάτωση του Πριμ την έφερε η Εταιρεία εκτός
πλαισίου και ότι η αρχική συμφωνία δεν προέβλεπε ούτε αναλογιστική μελέτη, ούτε διαπαραταξιακή
εκπροσώπηση. Πράγματα που προστέθηκαν μετά τις αντιδράσεις μας και την ανησυχία αγανάκτηση των εργαζομένων, και που ένα σοβαρό πρακτικό θα έπρεπε να τα είχε ήδη προβλέψει
και να τα αναφέρει όπως π.χ τη δέσμευση για ψήφιση από τον κόσμο.
Και όλα αυτά, όταν εδώ και ένα μήνα καθημερινά λαμβάνονται αυστηρά έκτακτα μέτρα από την
πολιτεία για την Πανδημία και η Εταιρεία εκδίδει ενημερωτικά δελτία και ανακοινώνει μέτρα όπως
άδειες σε ευπαθείς ομάδες, κατάργηση λεωφορείων, αποφυγή χρήσης των αποδυτήριων,
λειτουργία με ελάχιστο προσωπικό, απομακρυσμένη εργασία κ.λπ., το Προεδρείο είναι απόν.
Σ’ αυτή τη συγκυρία, εμφανίστηκαν στο τελευταίο Δ.Σ. του Σωματείου να μας πουν, πως τις
τελευταίες μέρες έχουν συνεργασία με την Εταιρεία και μάλιστα με τηλεδιάσκεψη!!! για τα μέτρα που
λαμβάνονται, ενώ η Εταιρεία τα έχει λάβει προ πολλού και «ζητήσανε απολύμανση και
αντισηπτικά».

Αυτά ήταν στον πρόλογο, γιατί κύριο θέμα ήταν οι αλλαγές στο Πρόγραμμα εργασίας βαρδιών. Ένα
επεισοδιακό ΔΣ όπου κληθήκαμε να επικυρώσουμε την πρόταση της Εταιρείας για κόψιμο ημερών
Κανονικής Αδείας και μη πληρωμή των υπερωριών που θα προκύψουν από τα προβλεπόμενα
12ωρα του νέου προγράμματος και το καλύτερο χωρίς ημερομηνία λήξης των αλλαγών !!!
Είναι καλό να μάθουν οι εργαζόμενοι πως ο Προέδρος υπερθεμάτιζε με ειρωνείες σε βάρος
όσων διαφωνούσαμε, εκβιασμούς και ψέματα, επιμένοντας πως πρέπει να αποδεχτούμε την
πρόταση της Εταιρείας κάτι το οποίο ήταν φανερό πως το είχε ήδη συμφωνήσει στις (όπως μας
δήλωσαν) διαπραγματεύσεις τους εδώ και 5-6 μέρες!!! Κάτι που αναγκάστηκε να αλλάξει, όταν
συνειδητοποίησε πως δεν έπειθε ούτε τους συνήθως πειθήνιους συντρόφους του !!!
Είναι καλό όταν μας κατηγορήσει ξανά ως ψεύτες και συκοφάντες να έχει μαζί του τα
πρακτικά για να ακουστεί το επιχείρημά του πως η Εταιρεία είναι ανένδοτη και πως δεν
μπορούμε να κάνουμε τίποτα, γιατί με την Πανδημία απαγορεύονται οι απεργίες, όπως και
το ότι δήθεν η Εταιρεία βάζει θέμα και για τις μέρες που οι πρωινοί μένουν στο σπίτι.
Αντιδράσαμε έξαλλοι σε αυτό το βρώμικο παιχνίδι, που πήγε να παιχτεί σε βάρος των εργαζομένων.
Δηλώσαμε ότι δεν απεμπολούμε με κανέναν τρόπο το δικαίωμά μας για απεργία και όποιας άλλης
συνδικαλιστικής δράσης για την προστασία δικαιωμάτων και κεκτημένων.
Προειδοποιούμε δε και την Εταιρεία να μην σκεφτεί καν να κάνει κάτι τέτοιο.
Όσον αφορά το νέο πρόγραμμα εργασίας βαρδιών το οποίο εδώ και 5-6 μέρες διαπραγματεύονται,
ξεκάθαρα δηλώσαμε ότι άσχετα με το κατά πόσο αναγνωρίζουμε την ανάγκη να προκύψουν
αλλαγές, το Σωματείο δεν πρέπει να συμφωνεί άκριτα, γιατί -με ευθύνη της Εταιρείας- σε πολλά
πόστα δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
Στο έκτακτο ΔΣ μετά από μεγάλες αντιπαραθέσεις, τελικά προέκυψε προς ψήφιση η πρόταση της
ΕΝΙΑΙΑΣ – ΕΛΚΕ:
Καμία Κανονική Άδεια κομμένη, καμία υπερωρία απλήρωτη, προσδιορισμένη χρονική
διάρκεια των αλλαγών.
Στη δε πρόταση των παρατάξεων ΕΝΙΑΙΑ - ΕΛΚΕ - Αγ. Μετώπου, για διαπαραταξιακή
διαπραγμάτευση των πρωτόγνωρων προβλημάτων που η κρίση της πανδημίας καθημερινά
δημιουργεί, απορρίφθηκε με 8 ψήφους έναντι 7 (15 παρόντες)!!!
Φυσικά, τα όσα μας έλεγε ο Πρόεδρος, σαν αμετακίνητη θέση της Εταιρείας δεν ίσχυσαν την
επομένη και αποδείχτηκε πως η Εταιρεία δεν ήταν τελικά και τόσο ανένδοτη….
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Κάτω από τις αντίξοες συνθήκες που μας επιβάλλει η παγκόσμια πανδημία, οι εργαζόμενοι με
επαγγελματισμό και υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρίνονται στις προκλήσεις της εποχής.
Η Εταιρεία οφείλει να αναλάβει τις ευθύνες της ΑΜΕΣΑ και να στηρίξει επιτέλους ουσιαστικά τους
εργαζόμενους με προσλήψεις, σωστά οργανογράμματα, διαδικασίες, περιγραφές εργασίας ....
Όχι με χειροκροτήματα και λόγια, αλλά με έργα ....
Με τη δύναμη και την στήριξη των εργαζομένων, θα συνεχίσουμε να παρεμβαίνουμε στις όποιες
αποφάσεις παίρνει το Συνδικάτο, θα βάζουμε τις ανάγκες, τα δικαιώματα και το συμφέρον των
εργαζομένων πάνω από συμφέροντα παραγόντων και κυκλωμάτων, αρνούμενοι να συμμετέχουμε
στον ξεπεσμό που θέλουν να οδηγήσουν παλιοί και νέοι «παράγοντες» το Σωματείο μας.
Η υπεύθυνη στάση μας, έξω από παραταξιακές σκοπιμότητες και ψηφοθηρικούς υπολογισμούς,
χωρίς στείρα αντιπαράθεση και την λογική του ΟΧΙ σε όλα, στον δρόμο της σύνθεσης και της
δημιουργικής διαβούλευσης, όσο δύσκολη και αν είναι αυτή και με τα όποια προβλήματα, είμαστε
σίγουροι πως θα οδηγήσει το Συνδικάτο, στην γνήσια υπεράσπιση των εργαζομένων και θα βάλει
στο περιθώριο τους όποιους καιροσκόπους.
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