
 
 

6 Γενάρη 2022 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

Το Αγωνιστικό Μέτωπο εύχεται καλή χρονιά με υγεία σε όλους τους συναδέλφους. 

Το 2021 έκλεισε με δυο σημαντικά θέματα που θα τοποθετηθούμε έχοντας επίγνωση στο τι έρχεται την νέα χρόνια 
με τις εξελίξεις στον όμιλο σε σχέση με  τον μετασχηματισμό της εταιρείας.  

Τον Δεκέμβρη «έκλεισε» μετά από έξι χρόνια η δίκη για το πολύνεκρο εργοδοτικό έγκλημα, στις ΒΕΑ των ΕΛΠΕ και 
κανένας  εργαζόμενος δεν μπορεί να θεωρεί ότι αποδόθηκε  δικαιοσύνη. 

Όλη η ακροαματική διαδικασία, συγκέντρωσε τις ευθύνες στους εμπλεκόμενους συναδέλφους που εργάζονταν 
εκείνη την μέρα.  

Αυτή είναι η αστική δικαιοσύνη που δεν πήρε υπόψη τις καταγγελίες των εργαζομένων και των σωματείων για τα 
συνεχή δωδεκάωρα, την εκρηκτική κατάσταση που είχε διαμορφωθεί ύστερα από τις «εθελούσιες» απολύσεις, 
έχοντας αφήσει γυμνές τις μονάδες από εργαζόμενους και την πίεση από μεριάς της διοίκησης να βγει νωρίτερα η 
γενική συντήρηση. Αποτελεί ύβρη στην μνήμη των συνάδελφων η απόφαση του δικαστηρίου που άφησε στο 
απυρόβλητο τον όμιλο Λάτση. Οι κατηγορούμενοι (Διοίκηση, γενικοί διευθυντές) έγιναν κατήγοροι και οι 
εργαζόμενοι στήθηκαν στον τοίχο και φορτώθηκαν αδίκως όλες τις ευθύνες. 

Και μήπως άλλαξε κάτι από το 2015 έως το τώρα στο θέμα της ασφάλειας; 

Οι συνθήκες που δημιουργούνται στο ίδιο τμήμα στην 3100 στις ΒΕΑ, είναι ίδιες με αυτές που υπήρχαν πριν τις 
8/5/2015 στην 3300. Με απόφαση της διοίκησης ξεγυμνώνεται η μονάδα από εργοδηγούς που αποχωρούν με 
εθελούσια, χωρίς να κάνει άμεση αντικατάσταση των συνάδελφων.  

Οι ανάγκες για κάλυψη των θέσεων εργασίας είναι επιτακτικές, οι προσλήψεις έπρεπε να έχουν προχωρήσει εδώ και 
μήνες και φυσικά να υπολογιστούν και τα κενά που θα προκύψουν στο μέλλον. Το επιχείρημα ότι δεν μπορούν να 
γίνουν πιο γρήγορα οι προσλήψεις, είναι παραμύθι της εργοδοσίας που αναπαράγει το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ καθώς 
εντάσσονται στο σχέδιο του μετασχηματισμού της εταιρείας και το νέο σχήμα που έχει προκύψει. Στο σχεδιασμό 
τους υπάρχει ακόμα ένα πρόγραμμα εθελουσίας που θα φέρει ακόμα πιο εκρηκτικές καταστάσεις στις μονάδες από 
τα κενά που θα προκύψουν. 

Η τακτική της εταιρείας να εξαντλεί τους εργαζόμενους με υπερωρίες και στο τέλος να κόβει πόστα είναι παλιά και η 
εμπειρία μας πικρή. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να επιτρέψουν να επαναληφθούν τα ίδια εγκλήματα. 

Να αφήσουν τώρα τα παιχνίδια εταιρεία και σωματείο με την ασφάλεια των εργαζομένων και να προχωρήσουν 
άμεσα στις προσλήψεις και την κάλυψη των οργανικών κενών. Να θυμίσουμε ότι το 2009, η προκήρυξη έληξε 17 
Ιούλη 2009 και οι προσλήψεις έγιναν δυο μήνες μετά... 

Συνάδελφοι, 

Στο τελευταίο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ και στο Γενικό συμβούλιο το προεδρείο παρέδωσε μαθήματα εργοδοτικού και 
κυβερνητικού συνδικαλισμού. 

Το θέμα που αφορά την ίδρυση επαγγελματικού ταμείου αποτελεί την εφαρμογή του νόμου που ψήφισε στην βουλή 
η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 2020. Αποτελεί ευρωπαϊκή οδηγία για τις δραστηριότητες και την εποπτεία 
των ιδρυμάτων επαγγελματικών και συνταξιοδοτικών παροχών που θα εποπτεύονται και θα λειτουργούν με βάση 
τους κανόνες της επιτροπής κεφαλαιαγοράς. 



Με αυτό τον τρόπο ενισχύει την ιδιωτική ασφάλιση έχοντας στο επίκεντρο την διάλυση των δημόσιων συστημάτων 
κοινωνικής ασφάλισης. Επί της ουσίας οι εργαζόμενοι θα είναι επενδυτές και όχι ασφαλισμένοι, οι εισφορές θα 
τζογάρονται και αν υπάρχει απόδοση θα παίρνουν και κάτι.  

Η συμφωνία εταιρείας και προεδρείου να προχωρήσουν στην ίδρυση του ταμείου εντάσσοντας την Εθνική 
ασφαλιστική και την GROUPAMA δείχνουν την πρεμούρα τους να υλοποιήσουν την κυβερνητική πολιτική. 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο εδώ και χρόνια είχε διαφωνήσει με τη ίδρυση του ταμείου όταν όλες οι δυνάμεις στο 
σωματείου (ΕΝΙΑΙΑ, ΣΚΕΕΠ, ΕΛΚΕ, ΣΥΝΔΕΣΗ, ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) είχαν συμφωνήσει ομόφωνα σε αυτήν την 
κατεύθυνση. Είναι υποκριτική όλη αυτή η φαγωμάρα για την GROUPAMA και παραπλανητική. Σε όλα τα κελεύσματα 
της εταιρείας, όπως μετασχηματισμός της εταιρείας, επαγγελματικό ταμείο, πρόγραμμα εργασίας Μάρτης 2020 κλπ, 
πάντα στο ΔΣ το αποτέλεσμα ήταν 20 υπερ – 1 κατά. 

Καλούμε τους συναδέλφους να απορρίψουν την ίδρυση του ΤΕΑ και να μην δώσουν λεύκη επιταγή στις δυνάμεις του 
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού να παίζουν με την υγεία και το εισόδημα μας. 

Συνάδελφοι, 

Τώρα που η πανδημία σαρώνει, τα κρούσματα στις εγκαταστάσεις είναι δεκάδες και τα μέτρα της εταιρείας έχουν 
φέρει εκρηκτικές καταστάσεις χωρίς σχέδιο αντιμετώπισης, παρά μόνο την ατομική ευθύνη, να διεκδικήσουμε 
ουσιαστικά μέτρα προστασίας για την προστασία της ζωή μας. 

Εδώ και δυο χρόνια οι συνάδελφοι, καλύπτουν τα μόνιμα οργανικά κενά, τις καραντίνες και τις αναρρωτικές άδειες 
με 12ωρα και αντιρεπό. Αυτή η κατάσταση επιφέρει εξάντληση στους εργαζόμενους. Η πολιτική προστασίας του 
Ομίλου ενάντια στην πανδημία θυμίζει την πολιτική της κυβέρνησης που έχει αποτύχει παταγωδώς. 

Είναι απαράδεκτη η ανακοίνωση της ΕΥΑΕ ΒΕΕ να καλεί τους εργαζόμενους «να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή για την 
τήρηση των μέτρων», στα ίδια ακριβώς πλαίσια με το e-mail του γενικού διευθυντή διυλιστηρίων Κου Δημόγιωργα 
στις 28/12. Προφανώς οι συνάδελφοι της επιτροπής  συμφωνούν με τα μέτρα της εταιρείας: οι διαγνωσμένοι θετικοί 
και με συμπτώματα συνάδελφοι εν ώρα εργασίας να μπορούν να καλέσουν ένα  ταξί, ή να μπουν στο αμάξι με πυρετό 
και να φύγουν. Να είναι θετικοί στον ιό μέλη της οικογένειας συναδέλφων και αυτοί να συνεχίζουν να έρχονται στην 
εργασία τους μέχρι να βγουν θετικοί. 

Συνάδελφοι, 

Οι εργαζόμενοι έχουν αξιοπρέπεια και φιλότιμο, δεν γίνονται λαγοί των εργοδοτών, με τον μόχθο και των ιδρώτα 
μας παραγάγουμε αμύθητο πλούτο και δεν πρέπει να χαρίζουμε τίποτα σε κανένα. 

Λέμε όχι στην ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΤΑΕ και ζητάμε τώρα άμεσα μέτρα προστασίας της υγείας και της ζωής μας. 

Να ολοκληρωθούν άμεσα οι προσλήψεις και να ακυρωθεί οποιοδήποτε σχέδιο για νέα εθελουσία που θα έχει σκοπό 
την περικοπή θέσεων εργασίας. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 


