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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Χαιρετίζουμε αυτούς που στήριξαν το Αγωνιστικό Μέτωπο στις εκλογές για  

εκπροσώπους εργαζομένων στο ΔΣ της ΕΛΠΕ ΔΕΠΠ ΑΕ. Τους καλούμε να δυναμώσουν ακόμα 

περισσότερο τους αγώνες, να ενισχύσουν τις ταξικές δυνάμεις στα διυλιστήρια στην 

αντιπαράθεση με την εργοδοσία και την κυβέρνηση. 

 Η οριακή αποδοχή του Διοικητικού απολογισμού εκφράζει την ενίσχυση της 

δυσαρέσκειας των εργαζομένων για τη στάση του Σωματείου στα σοβαρά ζητήματα όπως η 

υγεία και ασφάλεια, η διαχείριση της πανδημίας αλλά και η εκκωφαντική του απουσία σε 

ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οργανικά κενά.  Όπως σημειώσαμε και σε προηγούμενη 

ανακοίνωση, μετά απο 5 ώρες διοικητικό συμβούλιο το μόνο που συζητήθηκε  ήταν το ΤΕΑ 

και όχι τα σοβαρά καθημερινά προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους και έχουν 

να κάνουν άμεσα με την ζωή και την υγεία αυτών και των οικογενειών τους.  

 Η καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τα έξοδα ήταν 

υπερβολικά και αδικαιολόγητα (μόνο για την μετακίνηση των μελών του ΔΣ μέσα σε ένα 

χρόνο 65.400 €) ενώ παράλληλα εκφράζει την αποδοκιμασία των εργαζομένων απέναντι στη 

στάση του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ στο γεγονός ότι  δεν αποδίδει τις συνδρομές στα 

δευτεροβάθμια όργανα μας, Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο. Λεφτά που προέρχονται από 

τις συνδρομές μας και δεν έχουμε ποτέ αποφασίσει να γίνεται κάτι τέτοιο. 

Το ΟΧΙ στην ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) (ΟΧΙ 898, ΝΑΙ 491, ΛΕΥΚΑ 118, 

ΑΚΥΡΑ 08) είναι θετική εξέλιξη για τους εργαζόμενους και πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο 

αντίστασης στο ξήλωμα της δημόσιας ασφάλισης. Να γίνει ΟΧΙ στην υλοποίηση της 

αντιασφαλιστικής πολιτικής των κυβερνήσεων, οι οποίες «δουλεύουν» για την ελάφρυνση 

των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές, την κατάργηση της κρατικής εγγύησης στη 

συνταξιοδότηση, να γίνει ΟΧΙ στη μετατροπή των αποταμιεύσεων των εργαζομένων σε 

τσάμπα επενδυτικό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να βγουν συμπεράσματα 

από αυτό το αποτέλεσμα. Να μη  πέσουμε στην παγίδα που στήνουν Δύναμη Ανατροπής και 

Σύνδεση ότι το ζήτημα του ΤΕΑ είναι ζήτημα  «διαφάνειας» και σωστής «διαχείρισης». 

Επιδιώκουν μέσα από αυτήν την αντιπαράθεση να καλλιεργήσουν από κοινού , σταδιακά το 

έδαφος ώστε το ΟΧΙ να γίνει σε κάποια επόμενη φάση ΝΑΙ , αφού και οι δύο  συμφωνούν 

για την ίδρυση του επαγγελματικού ταμείου. 



Την Πέμπτη 24/2/2022 πραγματοποιήθηκε άλλο ένα πολύωρο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ. Και βεβαίως 

δεν έχουμε θέμα με τα πολύωρα ΔΣ όταν αυτά συζητάνε επί της ουσίας για το πώς θα 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εργαζόμενων και πώς θα οργανώσουν την πάλη τους. 

Εν προκειμένω είχαμε μια ακόμα διαδικασία ευτελισμού των διαδικασιών. Επί σχεδόν 

τέσσερις ώρες ο ίδιος σκυλοκαυγάς για τους συσχετισμούς στο ΔΣ, την διαχείριση της 

καρέκλας. Κανένας από τους 20 δεν ζήτησε έκτακτο ΔΣ μετά τα δύο σοβαρά ατυχήματα σε 

ΒΕΕ και ΒΕΑ και καμία διάθεση να αφουγκραστούν τις   ανησυχίες    των συναδέλφων. 

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει να  τρομοκρατεί και να θέτει τους συναδέλφους σε κίνδυνο με 

την εντατικοποίηση και τα εξαντλητικά ατελείωτα 12ωρα. Πέρα απο τα οργανικά κενά που 

έχουν γίνει μόνιμα, συνάδελφοι καλούνται να δουλέψουν χωρίς την συγκατάθεσή τους σε 

μόνιμη βάση δωδεκάωρα για τις γενικές συντηρήσεις, βγάζουν  προγράμματα εργασίας 

χωρίς ρεπό , ενώ η εταιρεία, θέλοντας να μειώσει το κόστος συντήρησης ρίχνει την τιμή στις 

εργολαβίες που σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατούν να συμβάλουν με ασφάλεια στην 

συντήρηση του εξοπλισμού.  

Τώρα είναι η ώρα να γυρίσουμε την πλάτη στον σάπιο και δοκιμασμένο συνδικαλισμό. Να 

ενισχύσουμε το αγωνιστικό πόλο στα ΕΛΠΕ για να ενισχυθεί η οργάνωση της πάλης και των 

διεκδικήσεων για: 

 Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών 

 Όχι στην εντατικοποίηση - Όχι στα 12ωρα 

 Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας χωρίς εκπτώσεις 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά - Κατάργηση των εργολαβιών 
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στάση του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ στο γεγονός ότι  δεν αποδίδει τις συνδρομές στα 

δευτεροβάθμια όργανα μας, Ομοσπονδία και Εργατικό Κέντρο. Λεφτά που προέρχονται από 

τις συνδρομές μας και δεν έχουμε ποτέ αποφασίσει να γίνεται κάτι τέτοιο. 

Το ΟΧΙ στην ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) (ΟΧΙ 898, ΝΑΙ 491, ΛΕΥΚΑ 118, 

ΑΚΥΡΑ 08) είναι θετική εξέλιξη για τους εργαζόμενους και πρέπει να αποκτήσει περιεχόμενο 

αντίστασης στο ξήλωμα της δημόσιας ασφάλισης. Να γίνει ΟΧΙ στην υλοποίηση της 

αντιασφαλιστικής πολιτικής των κυβερνήσεων, οι οποίες «δουλεύουν» για την ελάφρυνση 

των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές, την κατάργηση της κρατικής εγγύησης στη 

συνταξιοδότηση, να γίνει ΟΧΙ στη μετατροπή των αποταμιεύσεων των εργαζομένων σε 

τσάμπα επενδυτικό χρήμα για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Να βγουν συμπεράσματα 

από αυτό το αποτέλεσμα. Να μη  πέσουμε στην παγίδα που στήνουν Δύναμη Ανατροπής και 

Σύνδεση ότι το ζήτημα του ΤΕΑ είναι ζήτημα  «διαφάνειας» και σωστής «διαχείρισης». 

Επιδιώκουν μέσα από αυτήν την αντιπαράθεση να καλλιεργήσουν από κοινού , σταδιακά το 

έδαφος ώστε το ΟΧΙ να γίνει σε κάποια επόμενη φάση ΝΑΙ , αφού και οι δύο  συμφωνούν 

για την ίδρυση του επαγγελματικού ταμείου. 



Την Πέμπτη 24/2/2022 πραγματοποιήθηκε άλλο ένα πολύωρο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ. Και βεβαίως 

δεν έχουμε θέμα με τα πολύωρα ΔΣ όταν αυτά συζητάνε επί της ουσίας για το πώς θα 

αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εργαζόμενων και πώς θα οργανώσουν την πάλη τους. 

Εν προκειμένω είχαμε μια ακόμα διαδικασία ευτελισμού των διαδικασιών. Επί σχεδόν 

τέσσερις ώρες ο ίδιος σκυλοκαυγάς για τους συσχετισμούς στο ΔΣ, την διαχείριση της 

καρέκλας. Κανένας από τους 20 δεν ζήτησε έκτακτο ΔΣ μετά τα δύο σοβαρά ατυχήματα σε 

ΒΕΕ και ΒΕΑ και καμία διάθεση να αφουγκραστούν τις   ανησυχίες    των συναδέλφων. 

Σήμερα η εταιρεία συνεχίζει να  τρομοκρατεί και να θέτει τους συναδέλφους σε κίνδυνο με 

την εντατικοποίηση και τα εξαντλητικά ατελείωτα 12ωρα. Πέρα απο τα οργανικά κενά που 

έχουν γίνει μόνιμα, συνάδελφοι καλούνται να δουλέψουν χωρίς την συγκατάθεσή τους σε 

μόνιμη βάση δωδεκάωρα για τις γενικές συντηρήσεις, βγάζουν  προγράμματα εργασίας 

χωρίς ρεπό , ενώ η εταιρεία, θέλοντας να μειώσει το κόστος συντήρησης ρίχνει την τιμή στις 

εργολαβίες που σε αρκετές περιπτώσεις αδυνατούν να συμβάλουν με ασφάλεια στην 

συντήρηση του εξοπλισμού.  

Τώρα είναι η ώρα να γυρίσουμε την πλάτη στον σάπιο και δοκιμασμένο συνδικαλισμό. Να 

ενισχύσουμε το αγωνιστικό πόλο στα ΕΛΠΕ για να ενισχυθεί η οργάνωση της πάλης και των 

διεκδικήσεων για: 

 Άμεση κάλυψη όλων των οργανικών κενών 

 Όχι στην εντατικοποίηση - Όχι στα 12ωρα 

 Μέτρα Υγείας και Ασφάλειας χωρίς εκπτώσεις 

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά - Κατάργηση των εργολαβιών 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 


