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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

Σε  κανένα  συνάδελφο  που  αγωνιά  για  τη  ζωή  του  και  την  ασφάλεια  στην  

εργασία  του,  δεν  αποτέλεσε  έκπληξη  η  καθολική  συμμετοχή  όλων  των  εργαζομένων  

στην  απεργία  μας.  Για  όσους  δε,  προσπαθούσαν  όλο  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα  

να  την  υπονομεύσουν,  αποτελεί  ένα  συνδικαλιστικό  μάθημα  ζωής  προς  αξιολόγηση  και  

αξιοποίηση.  

Παρά  το  γεγονός όμως,  πως  το  Σωματείο  μας  σεβάστηκε  απόλυτα  τις  ιδιαίτερες  

συνθήκες  λόγω   πανδημίας,  περιφρουρώντας  την  απεργία  μας  μόνο  με  συνδικαλιστικά  

στελέχη,  αποφεύγοντας  με  κάθε  τρόπο  συνωστισμό  και  επιβάρυνση  των  

επιδημιολογικών  συνθηκών,  δυστυχώς  σε  ότι  αφορούσε  το  σχεδιασμό  της  Εταιρείας,  

συνέβη  ακριβώς  το  αντίθετο. 

Η  εικόνα  μελών  του  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  να  τηρούν  τις  αποστάσεις  μπροστά  στις  πύλες  

των  ΒΕΑ,  ενώ  σε  αντίθεση  μπροστά  από  τα  συνεργεία  δειγματοληπτικού  ελέγχου  να  

υποχρεώνονται  σε  συνωστισμό  εκατό  και  πλέον  συνάδελφοί μας,  μόνο  οργή  προκαλεί.   

Σε  καμία περίπτωση  δεν  θα  ανεχθούμε  να  επαναληφθεί  αντίστοιχο  φαινόμενο,  καθώς  

η  ανάληψη  των  απαιτούμενων  ενεργειών  από  πλευράς  ΕΟΔΥ  και  πολιτειακών  θεσμών,  

θα  αποτελέσει  μονόδρομο  και  υποχρέωση  από  πλευράς  μας.  Όπως  υποχρέωση  είχαμε  

καθ΄  όλη  τη  διάρκεια  του  τριημέρου  να  είμαστε  παρόντες  σε  όλες  τις  εγκαταστάσεις,  

δίπλα  στους  συναδέλφους  μας,   δίνοντας  λύσεις,  παρεμβαίνοντας  εν μέσω  έξαρσης  των  

κρουσμάτων,   εκεί  που  οι  άμεσα  υπεύθυνοι,  για  μία  ακόμα  φορά,  απουσίαζαν.   

 Ηχηρή  παρουσία  ωστόσο  μας  επιφύλαξαν  τα  στελέχη  της  νομικής  υπηρεσίας   

της  Εταιρείας,  στη  διαδικασία  εκδίκασης  της  αγωγής  κατά  του  Σωματείου  και  των  

εκπροσώπων  του,  με  ώρα  εκδίκασης  13:30  και  παραλαβή  αγωγής  από  πλευράς  μας  

σήμερα  11:50 !!!  

 Δηλαδή  η  πολυπληθής  ομάδα  των  νομικών  συμβούλων  της  Εταιρείας,  μας  

αφιέρωσαν  μία  ολόκληρη   ώρα  και  σαράντα  λεπτά  έτσι  ώστε  να  προετοιμαστούμε,  όσο  

το  δυνατόν  καλύτερα  για  να  αντικρούσουμε  τις  «περίεργες  και  πρωτοφανείς»  αιτιάσεις  

που  κατέθεταν  στην  αγωγή  τους!   Είναι  φανερό,  πως  επιδίωκαν  μία  fast track  δικαστική  

διαδικασία,  εν  τούτοις,  οι  θέσεις  του  Σωματείου  μας  που  κατατέθηκαν  τόσο  από  τους  

Νομικούς  μας  Συμβούλους  όσο  και  από  τους  μάρτυρες  που  προσήλθαν  να  καταθέσουν,  

ανέδειξαν  στο  μέγιστο  δυνατό  βαθμό,  τη  μεθόδευση,  τις  φθηνές  δικαιολογίες  και  την  

αμετροέπεια  που  δυστυχώς  πλέον  χαρακτηρίζει  μία  Διοίκηση  που  υποτίθεται  πως  

εκπροσωπεί  τα  συμφέροντα  του  ελληνικού  λαού.    

 Επειδή  όμως  επίσης,  έγινε  πολύς  λόγος  τις  τελευταίες  ημέρες  για  «παραγγελιές»,  

αυθόρμητα  πηγάζει  η  πεποίθηση  πως  κυβερνητικές  και  εργοδοτικές  επιδιώξεις,  
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επέβαλαν  εν  μέσω  πανδημίας,  δικαστήριο  κατά  εργατικού  πρωτοβάθμιου  Σωματείου,  

κατά  «παραγγελία».   

 Σας  ενημερώνουμε  τέλος,  πως  από  τις  13:30  όπου  είχε  οριστεί  η  έναρξη  της  

διαδικασίας,  αυτή  έληξε  στις  20:30 … με  την  απόφαση  να  αναμένεται  αύριο.  Όταν  

δηλαδή  η  24ωρη  απεργία  μας  θα  έχει  ολοκληρωθεί  επιτυχώς  και  με  τη  γνωστή  

τεράστια  συμμετοχή  και  στήριξη  από  όλους  τους  εργαζόμενους. 

 Με  νεότερη  ανακοίνωσή  μας  θα  σας  ενημερώσουμε  αναλυτικά  για  όσα  

«εντυπωσιακά»  διημείφθησαν  και  ειπώθηκαν  σε  έναν  «αγγελικά  πλασμένο  εργασιακό  

χώρο»  όπως  τα  ΕΛΠΕ.   

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

Το  συνδικάτο  δίνει   έναν  υπερήφανο  αγώνα  κατά  του  παραλογισμού,  της  

αδιαλλαξίας  και  του  αυταρχισμού  της  Διοίκησης  και  των  κάθε λογής  εξαπτέρυγών  της.   

Έναν  αγώνα  απέναντι  σε μια  Διοίκηση  που  αρνείται  πεισματικά  να  δώσει  λύσεις  στα  

φλέγοντα  ζητήματα  για  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων. 

Τους  καλούμε  να  αναλάβουν  τις  ευθύνες  τους  ικανοποιώντας  τα  δίκαια  αιτήματά  

μας  καθώς  για οποιαδήποτε  άλλη  εξέλιξη  θα  κριθούν  ως  άμεσοι  και  μοναδικοί  

υπεύθυνοι.   

Καλούμε  τέλος  όλους  τους  συναδέλφους  να  συνεχίσουν  να  κάνουν  αυτό  που  

γνωρίζουν  καλύτερα  από  οποιονδήποτε  άλλον,  να  υπερασπίζονται  τη  ζωή  και  την  

εργασία  τους,  συστρατευμένοι  γύρω  από  το  θεσμό  του  Σωματείου  μας. 

 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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