
 
 

24 Μάρτη 2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο καταγγέλλει τις επικίνδυνες μεθοδεύσεις εταιρείας και προεδρείου 

του ΠΣΕΕΠ στην αποπροσανατολιστική κουβέντα που πραγματοποιήθηκε στο έκτακτο ΔΣ του 

ΠΣΕΕΠ στις 23/3/2020. 

Την ώρα που κυβέρνηση και εργοδοσία εν μέσω πανδημίας ματώνουν τους εργαζόμενους 

και έχουν στο μυαλό τους να σαρώσουν όποιο εργασιακό δικαίωμα έχει μείνει όρθιο από 

την πολιτική των προηγούμενων χρονών, το προεδρείο για ακόμη μια φορά παρέδωσε 

μαθήματα εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού στα χνάρια της πλειοψηφίας της 

ΓΣΣΕ. Στη λογική πως το κόστος πρέπει να το αναλάβουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έφεραν 

την πρόταση της εταιρείας που βασίζεται στην απαράδεκτη πράξη νομοθετικού 

περιεχομένου (ΠΝΠ) με αποτέλεσμα να δουλεύουμε σαν σκλάβοι με ατέλειωτα δωδεκάωρα. 

Καλά θα κάνουν να βγάλουν από το μυαλό τους, ότι οποιαδήποτε τέτοια εξέλιξη θα 

παραμείνει με τη λήξη των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας. 

Καμία αναφορά από το προεδρείο για την κρατική και εργοδοτική ευθύνη στην 

αντιμετώπιση της πανδημίας. Έγκαιρα ως παράταξη είχαμε με ανακοίνωση τονίσει την 

εντατικοποίηση και την έλλειψη ουσιαστικών μέτρων στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Αποτελεί πρόκληση η κοινή πρόταση εταιρείας – προεδρείου για αλλαγή του 

προγράμματος βάρδιας, ανεξάρτητα από το πως και αν θα πληρώνονται οι υπερωρίες, 

καθώς η εντατικοποίηση της εργασίας δεν συνδράμει στην αντιμετώπιση της πανδημίας.  

Η προτροπή της ΠΝΠ για παραμονή των εργαζομένων δεκατέσσερις μέρες εκτός εργασίας, 

στην πράξη δεν θα υλοποιηθεί καθώς υπάρχουν οργανικά κενά ενώ λείπουν με άδειες 

ειδικού σκοπού και ως ευπαθείς ομάδες από τις βάρδιες, 150 εργαζόμενοι, οι οποίοι θα 

πρέπει να καλυφθούν από τους υπόλοιπους εργαζόμενους που βρίσκονται σε ρεπό. Το 

όλο εγχείρημα δεν έχει σαν στόχο την προστασία της υγείας των εργαζομένων, αλλά τη 

διασφάλιση της απρόσκοπτης παραγωγής και κερδοφορίας της εταιρείας. Όλο αυτό 

αποτελεί μια κοροϊδία από τη στιγμή που δε συνοδεύεται με την αντίστοιχη μείωση της 

παραγωγής και το επί μέρους σταμάτημα μονάδων. 

Είναι επικίνδυνη για όλους τους εργαζόμενους και τις οικογένειες μας αυτή στάση που 

κρατάνε όμιλος και προεδρείο ΠΣΕΕΠ. Έχουν τεράστια ευθύνη καθώς η επικίνδυνη φύση της 

δουλειάς μας σε συνδυασμό με την έλλειψη μέτρων μετατρέπει τις εγκαταστάσεις σε σημεία 



διασποράς του ιού και δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν την πρόκληση εργατικών 

ατυχημάτων. 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο κρίνοντας πως οι εξελίξεις είναι κρίσιμες και σοβαρές στο ΔΣ 

απέρριψε και κατήγγειλε την πρόταση της εταιρείας. Πρότεινε τη συγκρότηση 

διαπαραταξιακής επιτροπής στη διαπραγμάτευση με την εταιρεία για την αλλαγή του 

προγράμματος, πρόταση η οποία απορρίφθηκε από το προεδρείο. Επίσης πρότεινε την 

δημιουργία επιστημονικής ομάδας (σωματείο, ΕΥΑΕ, γιατρός εργασίας και εταιρεία) ώστε 

από κοινού να συζητήσουν και να πάρουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Μια 

πρόταση που το προεδρείο δεν μπήκε καν στην διαδικασία να συζητήσει. 

Ως παράταξη δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη τη στάσης της ΕΝΙΑΙΑΣ – ΕΛΚΕ οι 

οποίοι ύστερα από τη συνεργασία τους στο ΕΚΕΔΑ με την ΠΑΣΚΕ και τη ΔΥΝΑΜΗ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ και την συγκρότηση κοινού ψηφοδελτίου, υπερψήφισαν την ΕΣΣΕ που έφερε 

το προεδρείο και τώρα υπερψήφισαν την απαράδεκτη πρόταση της εταιρείας. Τελικά αφού 

συμφωνούν σε όλα, ας μας πουν που διαφωνούν… 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

Μένουμε δυνατοί, μένουμε ενωμένοι! 

Τώρα είναι ανάγκη, εμείς και οι οικογένειες μας που πληρώνουμε ακριβά την υγεία και τη 

ζωή μας, με αίσθημα ευθύνης να πάρουμε όλα τα μέτρα αυτοπροστασίας και προστασίας 

των συνανθρώπων μας. Με αλληλεγγύη, οργάνωση και διεκδίκηση να απαιτήσουμε τώρα: 

 Να μην εφαρμοστεί η αντεργατική πράξη νομοθετικού περιεχομένου 

 Ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στις εγκαταστάσεις (μάσκες, γάντια, 

αντισηπτικά κλπ.)  

 Άμεσα προσλήψεις για κάλυψη των οργανικών κενών και ενίσχυση του 

οργανογράμματος με επιπλέον κόσμο σε όλα  τμήματα 

 Πρόσληψη γιατρών και τεχνικών ασφάλειας 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 


