
 
 

30 Απρίλη 2021 

 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

Τη μεγάλη Πέμπτη έπεσε η αυλαία στο «καλοστημένο» έργο που εδώ και 9 μήνες οι εργαζόμενοι 

στα ΕΛΠΕ έχουν γίνει θεατές. Έπειτα από το «μανιφέστο» της ΠΑΣΚΕ-ΣΚΕΕΠ και το «διάγγελμα» της 

Δύναμης Ανατροπής στο YOUTUBE, ήρθε και η σειρά της πλειοψηφίας του Σωματείου να μας ενημερώσει 

για την ολοκλήρωση του ξεπουλήματος του Ομίλου. «Ωρύονται» οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας για το 

μίγμα «κράτους-ιδιώτη» και για το πόσο θα πάει το ξεπούλημα, λες και αν το τίμημα είναι «καλό», η 

ιδιωτικοποίηση θα είναι για τους εργαζόμενους και την κοινωνία πιο υποφερτή! Η τακτική τους πλέον 

γνωστή όλα αυτά τα χρόνια που προωθήθηκε η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της απελευθέρωσης της 

ενέργειας που υπηρέτησαν πιστά όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά: «Φωνάζουμε δυνατά μπας και γίνει 

πιστευτό ότι διαφωνούμε με αυτήν την πολιτική και με την τακτική μας στρώνουμε το έδαφος να περνάνε 

όλα χωρίς να ανοίγει μύτη». 

ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΡΟΙΔΙΑ 

Είχαμε τονίσει αρκετές φορές ότι η στάση του Προεδρείου και της Δύναμης Ανατροπής εδώ και 

εννιά μήνες εξυπηρετεί τα σχέδια της εργοδοσίας, κάτι που οι εξελίξεις το αποδεικνύουν περίτρανα. Την 

στιγμή μάλιστα που το Σωματείο βρίσκεται σε περίοδο εκλογών. 

Σήμερα αποκαλύπτεται πως και η στάση του Σωματείου όλο αυτό το διάστημα ήταν μέρος του 

σχεδίου. Ο  συνειδήτος εκφυλισμός του, έστρωσε το έδαφος να περάσουν τα σχέδιά τους ο όμιλος Λάτση 

και η κυβέρνηση.  

Ανεξάρτητα από το τι πιστεύει η πλειοψηφία του Σωματείου, έχει την υποχρέωση και ευθύνη να 

συγκαλέσει άμεσα έκτακτο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ με θέματα: 

1. Κήρυξη 24ωρης απεργίας στις 6/5/2021 ως μια πρώτη άμεση απάντηση τόσο για το σχεδιασμό 

Ομίλου - κυβέρνησης όσο και για το κατάπτυστο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζουν 

2. Ενημέρωση και σχεδιασμός του ΠΣΕΕΠ-κινητοποιήσεις 

 

Συνάδελφοι, 

Η πολιτική της κυβέρνησης για τα εργασιακά, το συνδικαλιστικό νόμο και τις ιδιωτικοποιήσεις 

πρέπει να πάρει απάντηση με την απεργία που έχουνε προκηρύξει εκατοντάδες Σωματεία, Εργατικά Κέντρα 

και Ομοσπονδίες την ΠΕΜΠΤΗ 6/5 σε όλη τη χώρα. Σε αυτόν τον αγώνα οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ δεν 

πρέπει να απέχουν. Αντιθέτως έχουν κάθε λόγο να συμμετέχουν μαχητικά γιατί αυτά που προωθούνται 

θα έχουν άμεσα αρνητικές συνέπειες στη ζωή τους, στην εργασία τους. 

 

 


