
 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΣΕΕΠ 2021 

• Που συμμερίζεται την κρισιμότητα της κατάστασης που ζούμε αυτή την 

περίοδο, που συμφωνεί με τα αιτήματα και τις θέσεις που διατυπώνουμε όλο 

αυτό το διάστημα  

•  Που μπορεί να μην συμφωνεί σε όλα μαζί μας, αλλά αναγνωρίζει την έντιμη 

στάση μας, τη μαχητικότητά μας, το γεγονός ότι παλεύουμε με συνέπεια για 

την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και κατακτήσεών μας  

• Που θέλει να στείλει ένα μήνυμα και να διατρανώσει την αντίθεσή του, την 

αγανάκτησή του σε όσους διεκδικούν την ψήφο των εργαζόμενων 

προκειμένου να απολαμβάνουν και να διαιωνίζουν τα προνόμιά τους  

• Που δεν θέλει εκπροσώπους που συνδιαλλέγονται με την εργοδοσία κάτω 

από το τραπέζι 

• Που κατανοούν ότι η ενίσχυση του Αγωνιστικού Μετώπου θα βάλει 

εμπόδια στις επιδιώξεις της εργοδοσίας και των συνδικαλιστών της, που θα 

το σκεφτούν δύο φορές για καθετί που σχεδιάζουν εις βάρος μας 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

Ο κουρνιαχτός και η φαγωμάρα των τελευταίων μηνών στο ΠΣΕΕΠ με πρόσχημα το  

ποιος είναι πιο ικανός για την διοίκηση του ΠΣΣΕΠ δεν θα πρέπει να κρύψει τα 

επείγοντα προβλήματα των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ που θα προκύψουν από τον 

εταιρικό  «εκσυγχρονισμό» του ομίλου. 

Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως άλλοθι στη συνδικαλιστική 
τακτική και πρακτική αυτών των δυνάμεων που σήμερα τσακώνονται, ενώ είναι αυτοί 
που τόσα χρόνια από κοινού διοικούσαν το σωματείο, στήριζαν και έβαζαν πλάτη 

Καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε τίμιο συνδικαλιστή… 

 

…..να συμπορευτεί στο πλευρό μας, να ενώσει την δύναμη του με τη δική μας 

 



στην πολιτική της εταιρείας (ιδιωτικοποίηση ΔΕΣΦΑ, οργανογράμματα, εθελούσιες, 
περικοπές θέσεων, απλήρωτες υπερωρίες κλπ.) 

Συνάδελφοι, 

Έχουμε μπροστά μας τον νέο εταιρικό μετασχηματισμό του ομίλου που στην ουσία 
δεν αφορά επιμέρους αλλαγές στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αλλά την 
μετατροπή σε μια ολοκληρωμένη ενεργειακή επιχείρηση με έμφαση στην ανάπτυξη 
των ΑΠΕ.  

Ως παράταξη είχαμε αναδείξει διαχρονικά ποιες θα είναι οι συνέπειες από την 
σύμπραξη δημόσιου και ιδιώτη. Η ρητορική που ανέπτυσσαν άλλες δυνάμεις για το 
ποιος έχει το management απέκρυπτε το κύριο, αποτελούσε ουσιαστικά την στήριξη 
των μεγαλομετόχων, καθώς όσοι υπήρξαν διευθύνοντες σύμβουλοι στην εταιρεία 
διορισμένοι από το κράτος, στήριξαν έμπρακτα τα κέρδη της Paneuropean και του 
Λάτση. 

Τα σχέδιά τους απαιτούν πιο φθηνή εργασία, λιγότερο προσωπικό, μεγαλύτερη 
εντατικοποίηση και εργολαβοποίηση!!! 

Το νέο ΔΣ θα πρέπει να ζητήσει άμεσα συνάντηση με τη διοίκηση της εταιρείας και 
να ενημερώσει ποιες είναι οι πραγματικές προθέσεις της για τις εργασιακές σχέσεις 
και το μέλλον των εργαζομένων στον όμιλο.  

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε με απέχθεια την κατρακύλα των 
παρατάξεων της πλειοψηφίας  (ΣΚΕΕΠ, ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, ΕΝΙΑΙΑ, ΕΛΚΕ) που όλο 
το προηγούμενο διάστημα χέρι χέρι καταψήφιζαν τις προτάσεις μας και έβαζαν 
εμπόδιο σε κάθε πρωτοβουλία για αγωνιστική δράση απέναντι στο νέο νόμο για την 
κατάργηση του 8ωρου και την ευελιξία στην εργασία , ενάντια στην εντατικοποίηση, 
αλλά και στον αγώνα για διεκδίκηση προσλήψεων, θέσεων εργασίας και μέτρων  
υγείας και ασφάλειας.  

Η συνδικαλιστική τους ταύτιση εκφράστηκε με ξεκατίνιασμα, αλληλοκατηγορίες και 
προσωπικές αντιπαραθέσεις για το ποιος έβαλε περισσότερο πλάτη στην εταιρεία τη 
στιγμή που ο κόσμος εξαντλήθηκε από τα δωδεκάωρα, την εντατικοποίηση και 
έχοντας κερασάκι στην τούρτα την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης. 

Αυτά που ζήσαμε τόσους μήνες ήταν για να κρύψουν τις ομοιότητές τους και να 
αποφύγουν να τοποθετηθούν στα καυτά ζητήματα που αφορούν όλους τους 
συναδέλφους όπως το νομοσχέδιο για τα εργασιακά, τον συνδικαλιστικό νόμο κλπ. 

Το μόνο που τους ένοιαζε είναι πώς θα γίνουν αρεστοί στον εργοδότη. Όλοι μαζί 
έτρεξαν για να κάνουν συνεντεύξεις τύπου και να προτείνουν επιχειρηματικές και 
αναπτυξιακές λύσεις. 

Την περίοδο που η κυβέρνηση προχώρα με γοργά βήματα στην κατάργηση του 
8ωρου στήριζαν όλοι μαζί τις απλήρωτες υπερωρίες στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις 
με το πρόγραμμα του κορωνοϊού την άνοιξη του 2020. 



Από κοινού μαζί με την ΓΣΕΕ, το υπουργείο και την εταιρεία μετέτρεψαν σε αργία την 
απεργία της 1η Μάη στέλνοντας τον κόσμο στο σπίτι. 

Είναι συνδικαλιστές ταγμένοι στο πλευρό της εκάστοτε κυβέρνησης και του εργοδότη 
για να περνάνε χωρίς αντιδράσεις και αναίμακτα όλα τα αντεργατικά σχέδια. 

Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ με την τελευταία ανακοίνωσή της προσπαθεί να 

δημιουργήσει σύγχυση αναφέροντας τα περί συνεργασίας στο παρελθόν με το 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Λέει τη μισή αλήθεια για εκείνη την περίοδο, καθώς δεν 

αναφέρει ότι ήταν επιλογή της ΠΑΣΚΕ να μην συμμετέχει σε διαπαραταξιακό 

προεδρείο και έτσι προέκυψε το Προεδρείο του 2008… Το ξεκαθαρίζουμε για 

πολλοστή φορά, θα συμμετέχουμε σε διαπαραταξιακό, αναλογικό Προεδρείο, 

αναλαμβάνοντας ότι μας αναλογεί από τα αποτελέσματα των εκλογών. Διεκδικούμε 

μεγαλύτερες ευθύνες, πιο δυνατή φωνή μέσα στο ΔΣ. Σε καμία των περιπτώσεων 

δεν θα συμμετέχουμε στα παιχνίδια εξουσίας που αρέσκονται να παίζουν αμφότεροι 

οι υποψήφιοι των δυο ψηφοδελτίων ΣΥΝΔΕΣΗ και ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ. 

Η δράση των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο Αγωνιστικό Μέτωπο, είχε 

ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη αγώνων. Ξεσκέπασαν τον αντιλαϊκό χαρακτήρα 

των μέτρων που θέλησαν να περάσουν κυβέρνηση και εργοδοσία, αποκάλυψαν την 

τακτική διοίκησης των ΕΛΠΕ και πλειοψηφίας ΠΣΕΕΠ που από κοινού συνέβαλαν 

στην περικοπή δικαιωμάτων.  

Το αύριο θα είναι δύσκολο για τους εργαζόμενους. Τα επικείμενα νομοσχέδια που 

χτυπάν θεμελιώδη εργασιακά και συνδικαλιστικά δικαιώματα σε συνδυασμό με τις 

αλλαγές στον όμιλο, έχουν αντεργατικό πρόσημο. Η επίθεση κράτους και εργοδοσίας 

θα δυναμώσει. Το κρίσιμο από αυτές τις εκλογές δεν είναι αν θα εκλεγεί ο ένας ή ό 

άλλος αυτοδύναμος… Έχει κοντά ποδάρια το να ψηφίσουμε αυτούς για να μην 

βγουν οι άλλοι. Το κρίσιμο είναι να βγουν ενισχυμένες οι δυνάμεις που δεν 

υποτάσσονται στις ορέξεις τις εργοδοσίας, που δεν κάθονται προσοχή στον 

σχεδιασμό της εταιρείας. Πρέπει να αλλάξει ο συσχετισμός υπερ των δυνάμεων που 

χωρίς ναι μεν αλλά, υπερασπίζονται σταθερά τα συμφέροντα των εργαζομένων, 

μπαίνουν μπροστά και παλεύουν για την οργάνωση των εργατών σε ταξική 

κατεύθυνση.  Όσο πιο αδύναμοι βγουν οι συνδικαλιστές της συνδιαλλαγής και της 

υποταγής τόσο πιο δυνατοί θα βγουν όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτό που χρειαζόμαστε 

δεν είναι ένα συνδικάτο διεκπεραιωτή προσωπικών προβλημάτων, που όπως λέει και 

ο Π. Οφθαλμίδης «χρειαζόμαστε τους εργαζόμενους μια φορά στα τρία χρόνια για να 

ψηφίζουν». Χρειαζόμαστε ένα συνδικάτο δημοκρατικό, αγωνιστικό, με συμμετοχή 

των εργαζομένων σε μαζικές συλλογικές διαδικασίες στους αγώνες που βρίσκονται 

μπροστά μας! 

Συνάδελφοι, δώστε δύναμη στη δύναμη σας. Στηρίξτε, ψηφίστε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΜΕΤΩΠΟ. 

 



ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 

 


