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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Για πολλοστή φορά είμαστε στο ίδιο έργο θεατές, του πώς εννοούν τη «δημοκρατική» 
λειτουργία του Συνδέσμου Εργαζομένων ΑΙΧΜΗ και ΔΗΣΥΜ. 

Με τηλεφωνικές συνεννοήσεις fast-track, σε συνεννόηση με τον Ημιώροφο, μας απεστάλησαν 
και τα πρόσφατα …ραβασάκια που αναρτήθηκαν ως Ανακοινώσεις Νο# 1028 και 1029 και ως 
Επιστολή 1075. Αιφνιδιαστικά, χωρίς κανένα περιθώριο συζήτησης, μέσα από e-mails και …εξ 
αποστάσεως [για πολλοστή φορά απούσα η Πρόεδρος του ΔΣ έδωσε τη …συγκατάθεσή της από 
το σπίτι της ή …όπου, πάντως εκτός ΑΣΠΡΟΦΟΣ] για μία …ομάδα ακόμη «ανακοινώσεων» - 
grotesque που βγήκε …στο πόδι προς τέρψη της «αντιπολίτευσης για την αντιπολίτευση», χωρίς 
να προσθέσουν ούτε τελεία από τα σχόλιά μας, όπου αυτά έγινε κατορθωτό να γίνουν. Ειδικά η 
«γνωμοδότηση» που συνοδεύει την Ανακοίνωση 1029 αποτελεί μνημείο αυθαιρεσίας, 
καθώς σε κανένα ΔΣ και ποτέ δεν έχουμε ενημερωθεί για μία παρόμοια μεθόδευση. Δεν 
τηρούνται, πλέον, ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα, ΔΗΣΥΜ και ΑΙΧΜΗ χρησιμοποιούν το ΔΣ 
του Σωματείου όπως και όποτε θέλουν, ουσιαστικά είναι ΔΣ των 4 και όχι των 7, με τραγική 
συνέπεια να απoμαζικοποιείται το εργατικό κίνημα στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ, να σπάει το κοινό 
μέτωπο των εργαζόμενων, να αδυνατίζει η δυναμική των διεκδικήσεών μας, να διακυβεύονται 
στην πραγματικότητα όλα τα σοβαρά εργασιακά μας θέματα και όλα αυτά στο βωμό των 
μικροπολιτικών τους συμφερόντων και σκοπιμοτήτων (!). Μετά από πάνω από μήνα, μάλιστα, 
που έχει να συνεδριάσει για το οποιοδήποτε θέμα το ΔΣ του Σ.Ε. ΑΣΠΡΟΦΟΣ [και όλοι 
γνωρίζουμε πόσο επιτακτικά είναι τα προβλήματα που μας απασχολούν ως εργαζόμενους], μας 
καλούν την προσεχή Δευτέρα σε συνεδρίαση… Για ποιο λόγο, για να νομιμοποιήσουν την 
ανομία και την αυθαιρεσία τους;;; Η λέξη ΑΙΣΧΟΣ ωχριά απέναντι σε παρόμοιες βαθύτατα 
αντιδεοντολογικές – αντικαταστατικές Πρακτικές. Ο Ορισμός του Εργοδοτικού 
Συνδικαλισμού σε όλο του το Μεγαλείο!!! Θυσιάζονται οι εργασιακές διεκδικήσεις στον 
βωμό στήριξης του γνωστού μηχανισμού που εξακολουθεί να «διαφεντεύει» την Ασπροφός. 
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες, 
Κάναμε αρκετούς μήνες υπομονή – για το καλό των συναδέλφων και του Συνδέσμου 
Εργαζομένων – αλλά το κακό παρατράβηξε, τα όρια της ανοχής έχουν ξεπεραστεί προ πολλού.  
Για ακόμη μία φορά η προχειρότητα στη λογική «ανακοίνωση για την ανακοίνωση», «βγάλτη τη 
ριμάδα, κι ότι νάναι» κυριάρχησε, καθώς οι ΑΙΧΜΗΡΟΙ ΔΗΣΥΜίτες δεν φαίνεται να τα 
…πηγαίνουν πολύ καλά με στοιχειώδεις δημοκρατικές διαδικασίες. Ως «τσιφλίκι» τους 
αντιμετωπίζουν το Σωματείο, κάνοντας χυδαία και αχαλίνωτη μικροπολιτική, όταν υπάρχουν 
σοβαρά θέματα που απαιτούν προσοχή και ορθή διαχείριση, σε αντιδιαστολή με τη διαρκώς 
επιδεικνυόμενη γελοιότητα που ξεχειλίζει από παντού. 
Και για να είμαστε συγκεκριμένοι: 

1. Η 31.12.2018 – για την οποία η Γενική Διευθύντρια του Ομίλου ΕΛΠΕ κα. Ψυλλάκη 
δεσμεύτηκε ενώπιον του Σωματείου ως προς την οριστική και δίκαιη επίλυση του 
θέματος των ΔΠΥ στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ – έχει παρέλθει και … «δεν κουνιέται φύλλο» από 
το Σύνδεσμο Εργαζομένων, απότοκο άλλωστε της λογικής της «πλειοψηφίας» ΑΙΧΜΗΣ 
– ΔΗΣΥΜ για 10-10, άντε 5-5, «τι είχες Γιάννη… τι είχα πάντα». Έπαιξαν καλά – καλά 



το παιχνιδάκι του «τορπιλίσματος» του όλου θέματος της Μετατροπής ΟΛΩΝ των ΔΠΥ 
σε Αορίστου Χρόνου μερίδα της Διοίκησης ΑΣΠΡΟΦΟΣ και ο γνωστός μηχανισμός και 
τώρα …δρέπουν με τη σιγή τους τους καρπούς των άοκνων προσπαθειών τους. Εύγε!!! 
Αυτό θα πει Εργοδοτικός Συνδικαλισμός με …βούλα. 

2. Αναδρομικά, από 01.01.2019 έχουμε ως Εταιρεία Νέο Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο 
Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης, μετά από 10 χρόνια επιτέλους με Διαγωνισμό, για το 
οποίο το Σωματείο οφείλει να πάρει θέση και όχι να …σκιαμαχεί «περί όνου σκιάς». 
Αντί να ζητηθεί επίσημα – θεσμικά – το ασφαλιστήριο Συμβόλαιο με τις καλύψεις, για 
να γίνει στοιχειώδης αξιολόγηση [στο «παιχνίδι» πρόσφατα μπήκε και η ΑΝΥΠΑΡΚΤΗ 
νέα ΕΥΑΕ, ξύπνησαν μια ωραία πρωία κι αυτοί από το …λήθαργό τους σαν από 
Όραμα!!!], γράφονται ανακοινώσεις και επιστολές με προφανή στόχο τη ματαίωση της 
όποιας διαδικασίας. Μάλλον οι συνάδελφοι της ΑΙΧΜΗΣ και της ΔΗΣΥΜ [μερικοί εκ 
των οποίων και αδιάφοροι για τη χρήση του προηγούμενου Ασφαλιστηρίου π.χ. η 
Γραμματέας του ΔΣ] αισθάνονται «ικανοποιημένοι» από τη λειτουργία του δεκαετούς 
Συμβολαίου της Ευρωπαϊκής Πίστης, που δεν αναγνώριζε ούτε την ισοτιμία στις παροχές 
ανάμεσα σε εργαζομένους Αορίστου Χρόνου και ΔΠΥ… Χώρια τις «μαϊμουδιές» και 
την ταλαιπωρία των συναδέλφων π.χ. με τα διαγνωστικά Κέντρα κλπ. Αλλά εδώ σοβαρή 
ευθύνη έχει και η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ [δευτερευόντως και του Ομίλου, με 
τον – υποτιθέμενο – ενιαίο κεντρικό χειρισμό του Ασφαλιστηρίου που απέτυχε, με 
αποτέλεσμα να «τρέχουμε και να μη φτάνουμε» τελευταία στιγμή και με κίνδυνο οι 
εργαζόμενοι της ΑΣΠΡΟΦΟΣ να βρεθούν ξεκρέμαστοι και χωρίς στοιχειώδη 
ιατροφαρμακευτική κάλυψη με την απαρχή του νέου έτους…]. 

3. Η ουσιαστική και ορθολογικά δίκαιη Αναθεώρηση των Διαδικασιών Δ-214 / Δ-218 
καθυστερεί / καρκινοβατεί [με ευθύνη και των Διοικήσεων ΑΣΠΡΟΦΟΣ και Ομίλου 
ΕΛΠΕ], αλλά ποιος βιάζεται να χάσει τα κακώς εννοούμενα «προνόμιά» του έναντι των 
συναδέλφων που παραμένουν στάσιμοι και χωρίς εξέλιξη; Πάντως όχι οι σκανδαλωδώς 
ευνοημένοι «συνάδελφοι» του σκληρού πυρήνα των μηχανισμών ΑΙΧΜΗΣ – ΔΗΣΥΜ, 
που κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους για να αποτρέψουν την όλη διαδικασία. Και με 
σικέ «γνωμοδοτήσεις» δικηγορικών γραφείων για τις οποίες καμία ενημέρωση του 
ΔΣ δεν έχει προηγηθεί. Αλήθεια, ο μόνιμος εργατολόγος / Νομικός Σύμβουλος του 
σωματείου καταργήθηκε; Και εάν ναι με ποια διαδικασία; Εάν όχι γιατί πήγαμε σε 
άλλους ; Σαν μέλη του ΔΣ δεν πρέπει να γνωρίζουμε; Αλήθεια, υπάρχει ΔΣ;;; 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
Τέλος Εποχής – Τέλος Ανοχής, τόσο με τις αντιδραστικές – ανεύθυνες – φοβικές διοικητικές 
πρακτικές, όσο και με τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές ΑΙΧΜΗΣ – ΔΗΣΥΜ. Να πάρουμε το 
Σύνδεσμο Εργαζομένων στα χέρια μας, μέσα από ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες, για την 
υπεράσπιση και διεύρυνση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων μας. Να χαράξουμε 
πραγματική στρατηγική διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας αντί των κούφιων 
μικροπολιτικών πυροτεχνημάτων στις πλάτες των εργαζόμενων. 

 Απαιτούμε διαφάνεια, ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ!!! 
 Απαιτούμε Διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εργαζομένων 

 

 


