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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
ΕΣΣΕ ΑΣΠΡΟΦΟΣ: Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν… 

Καθώς ολοκληρώνεται η διαπραγμάτευση για τη νέα ΕΣΣΕ στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ υποχρεούμαστε εκ των πραγμάτων 
να προβούμε σε μερικές επισημάνσεις: 

1. Το Πρακτικό Συμφωνίας που οι εργαζόμενοι καλούνται να κρίνουν στη ΓΣ για επικύρωση της ΕΣΣΕ είναι – εκ 
νέου – αποτέλεσμα μιας διαπραγμάτευσης που δεν πραγματοποιήθηκε σε ισότιμη βάση.                

2. Με τον τρόπο που το Σωματείο κινήθηκε στις διαπραγματεύσεις – και με όλη την καλή διάθεση ενός μέρους 
μόνο αυτού ! – το αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο: σαν Παράταξη είχαμε από την αρχή 
επισημάνει ότι χωρίς κινητοποιήσεις, που θα επιδείκνυαν τη σθεναρή στάση των εργαζομένων να διεκδικήσουν 
Αξιοπρεπή ΕΣΣΕ, το αποτέλεσμα θα ήταν αντικειμενικά φτωχό. Όταν, μάλιστα, έχει να τα βάλει κανείς και με 
τον …εσωτερικό εχθρό της πέμπτης φάλαγγας της ΔΗΣΥΜ – ΠΑΣΚΕ, που στο ποιο κρίσιμο σημείο των 
διαπραγματεύσεων παραιτήθηκε από αυτές με ανακοίνωσή της (!) διασπώντας το μέτωπο των 
συνδικαλιστικών διεκδικήσεων, προσφέροντας και πάλι ανέλπιστο σύμμαχο στην διοίκηση (άντε τώρα να 
πείσουν πως δεν κάνουν συνδικαλισμό κατ’ εντολή της εργοδοσίας !), τα πράγματα γίνονται ακόμη 
χειρότερα. Από την άλλη μεριά και η ΑΣΚΕ κινήθηκε ανερμάτιστα, άλλοτε φοβικά και άλλοτε στοιχειωδώς 
…καλούτσικα, όντας εξαρχής έτοιμη να υπογράψει ακόμη και το 0%, μαζί με την ΔΗΣΥΜ – ΠΑΣΚΕ. Η 
τελευταία, επιπλέον, δεν άκουγε [ούτε ακούει, γιατί κάποιοι «κολλητοί» σκανδαλωδώς ευνοούνται] κουβέντα 
για το αίσχος με τη Δ-214, οπότε… 

3. Αποδείχτηκε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι οι λογικές της ανάθεσης [τις οποίες εκ νέου ακολούθησε 
η εργαζόμενη πλειοψηφία της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, χωρίς να επιζητήσει «να πάρει τις τύχες της στα χέρια της»] και η 
καταστροφική αντίληψη του win – win [όλοι ικανοποιημένοι, Διοίκηση και Εργαζόμενοι, από μία «τίμια» 
συμφωνία] έχουν πολύ …κοντά ποδάρια. Η ίδια η στάση της ΠΟΕ, που σωστά το Σωματείο επέλεξε να 
«βάλει στο παιχνίδι» πιέζοντας και τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ, δεν ήταν αρκούντως υποστηρικτική ενώ και η 
στάση του Υπουργείου [ομοίως σωστά το Σωματείο επέλεξε να κινητοποιήσει, ανεβάζοντας το ζήτημα στο 
ψηλότερο δυνατό επίπεδο] κινήθηκε σε πλαίσια ανοχής απέναντι στη Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, δεδομένου 
του θεσμικού του ρόλου και της έλλειψης επιπλέον πίεσης που δυναμικότερες μορφές κινητοποιήσεων θα 
ασκούσαν. Στο τέλος, βρισκόταν μόνο ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Εργαζομένων να προσπαθεί κάτι 
διαφορετικό, όταν τα …πράγματα  είχαν πάρει το δρόμο τους και με το μισό σωματείο εναντίον !!! Θα ήταν 
όλα ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ αν οι προαναφερόμενες ενέργειες πίεσης συνεπικουρούνταν από 
ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ κινητοποιήσεις των εργαζομένων!!! Και όχι, φυσικά, διάσπαση του σωματείου από την 
ΠΑΣΚΕ, όπως προαναφέραμε ότι επιχειρήθηκε. 

4. Από την ίδια τη Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ κατέστη «φαεινότερον του Ηλίου» ότι δεν βρισκόμαστε όλοι στην 
…ίδια βάρκα: από τη μια …ανταμοιβή των διευθυντικών στελεχών [με 30,000 € ετήσιο bonus] γιατί «ρίχνουν 
το πλοίο στα βράχια», με συσσώρευση παθητικού 9,000,000 € τα τρία χρόνια της Διοίκησης Φωτόπουλου – 
Λέντζιου [κάτι …πρόλαβαν και οι κ.κ. Καραγκούνης – Κατοπώδης, ως Πρόεδροι του ΔΣ της Εταιρείας], 
από την άλλη οδυνηρές περικοπές για τους εργαζόμενους, εμπαιγμός των τελευταίων που «έβαλαν πλάτη» για 
δύο χρόνια [2013 – 2014] χωρίς να τηρηθεί η υπόσχεση της αποκατάστασης που ακόμη και η Διοίκηση των 
ΕΛΠΕ δια στόματος του πρώην Διευθύνοντος κ. Κωστόπουλου είχε εκστομίσει σε εκδήλωση Κοπής 
Πρωτοχρονιάτικης πίττας, αλλά και σε συνάντηση με το προεδρείο του ΔΣ του συνδέσμου. 

5. Δύο δρόμοι ανοίγονται στους εργαζόμενους της ΑΣΠΡΟΦΟΣ: είτε ο δρόμος της οδυνηρής αποδοχής των 
…ψιχίων της νέας [τριετούς] ΕΣΣΕ, με μία πιο …ορθολογική Δ-214 εντός ΕΣΣΕ, μικρή επιστροφή των 
μειώσεων, ένα αμυδρό χρονοεπίδομα και «επιβράβευση» αν πιάσουμε το άπιαστο EBITDA, που μια 
ανίκανη Διοίκηση δεν θα επιτύχει, αλλά και με τον κίνδυνο νομιμοποίησης της ΣΚΑΝΔΑΛΩΔΟΥΣ 
μονομερούς αναθεώρησης της Δ-214 της Διοίκησης της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ή ο δρόμος της αγωνιστικής 
διεκδίκησης όλων αυτών που δικαιούται ο μέσος εργαζόμενος της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Εμείς προτείνουμε το 
ΔΕΥΤΕΡΟ [και μόνο ΕΦΙΚΤΟ και ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ] ΔΡΟΜΟ… 

 


