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Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 Στο  πλαίσιο  των  επαφών  με  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς  στη  νέα  
προσπάθεια  πλήρους  Ιδιωτικοποίησης  των  ΕΛΠΕ,  πραγματοποιήθηκε  χθες  12/05/21  
συνάντηση  Εκπροσώπων  του  Σωματείου  μας,  παρουσία  του  νομικού  μας  συμβούλου,  
με  στελέχη  του  ΤΑΙΠΕΔ  που  υπενθυμίζουμε  πως  έχει  στην  κατοχή  του,  το σύνολο  των  
μετοχών  του  Ελληνικού  Δημοσίου.   Αφού  έγινε  πλήρης  ενημέρωση  προς  το  ΤΑΙΠΕΔ  
των  θέσεών  μας  και  αφού  τοποθετήθηκε  και  επί  του  νομικού  σκέλους  ο  Νομικός μας  
κος  Τοκατλίδης,  ξεκαθαρίσαμε  πως  δεν  θα  επιτρέψουμε  μεθοδεύσεις  που  θα θέσουν  σε  
κίνδυνο  τα  δικαιώματα  του  ελληνικού  δημοσίου  και  κατ΄ επέκταση  του  ελληνικού  λαού 
και  να  γίνουν  βορά  του  οποιουδήποτε  επιχειρηματικού  και  ιδιωτικού  συμφέροντος.   

Ταυτόχρονα  πραγματοποιήθηκε  σήμερα  13/05/21  συνάντηση  με  τον  Γραμματέα  
του  ΜΕΡΑ 25,  Γιάνη  Βαρουφάκη  και  στελέχη  του  κόμματος,  συνεχίζοντας  έτσι   τις  επαφές  
του  Σωματείου  με  τα  πολιτικά  κόμματα  του  Ελληνικού Κοινοβουλίου,  τόσο  για  να  
ενημερωθούν  για  τις  θέσεις  του  ΠΣΕΕΠ,  όσο  και  για  να  ζητήσουμε  ξεκάθαρη  πολιτική  
θέση  επί  του  θέματος  αλλά  και  στήριξη  στους  αγώνες  μας  κατά  του  ξεπουλήματος  των  
ΕΛΠΕ.   
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 Το  αποτέλεσμα  της  Εκλογοαπολογιστικής  μας  Συνέλευσης,  ήταν  ξεκάθαρο  και  
σαφές.  Έδωσε  ένα  ισχυρό  μήνυμα  ενότητας  και  συσπείρωσης  των  εργαζομένων,  
γύρω  από το θεσμό  του  Σωματείου  μας,  ένα  μήνυμα  που  σοφό  θα  ήταν  να  μην  αγνοηθεί  
από  όσους  θεώρησαν  πως  η  συγκεκριμένη  χρονική  περίοδος  ήταν  η  χρυσή  τους  
ευκαιρία  να  υλοποιήσουν  τα  όποια  σχέδιά  τους  και  να  εδραιώσουν  τη  θέση  τους  και  
τα  συμφέροντά  τους.  Σε  κάθε  περίπτωση,  το  αποτέλεσμα  των  ψηφοφοριών,  δίνει  δύναμη  
αλλά  και  ευθύνες  όλους  μας.  Καλούμε  για  μία  ακόμα  φορά  όλους  όσους  
δραστηριοποιούνται  συνδικαλιστικά  αλλά  και  όλα  τα  μέλη  μας,  να  σταθούν  στο  ύψος  
των  περιστάσεων  και  στο  πλευρό  του  ΠΣΕΕΠ.   
 Αύριο  14/05/21  θα  πραγματοποιηθεί  η  πρώτη  24ωρη  απεργιακή  

κινητοποίηση  που  με  απόφαση  του  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  έχει  προκηρυχθεί  και  καλούμε  όλους  
τους  συναδέλφους  σε  μαζική  συμμετοχή,  δείχνοντας  και  με  αυτό  τον  τρόπο  την  αμέριστη  
στήριξή  τους  στους αγώνες  κατά  του  ξεπουλήματος  της  δουλειάς  μας. 

ΤΩΡΑ  ΕΙΝΑΙ  Η  ΩΡΑ  ΤΟΥ  ΑΓΩΝΑ 
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