
21.03.2019 
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

Συνάδελφοι, 
Καταθέτουμε στα Πρακτικά του Συνδέσμου Εργαζομένων σήμερα την παρούσα Πρόταση 
Δυσπιστίας κατά του Προεδρείου του ΔΣ του Σωματείου μας, για την αντιδημοκρατική και 
αντισυναδελφική συμπεριφορά που επανειλημμένα έχει επιδείξει. 
Από την ανάδειξή του μέχρι σήμερα δεν έχει οργανώσει ούτε μία Γενική Συνέλευση του 
Συνδέσμου Εργαζομένων για τα τόσα σοβαρά θέματα που απασχολούν όλους μας [ΔΠΥ, 
Αναθεώρηση Δ-214/Δ-218, Αξιολογήσεις, Πώληση Ομίλου ΕΛΠΕ, ενσωμάτωση στον όμιλο 
κ.α.] παρά τις διαρκείς θεσμικές οχλήσεις μας για κάτι τέτοιο. Δεν είναι τυχαίο ότι οι 
συνάδελφοι αισθάνονται αιφνιδιασμένοι και ανενημέρωτοι για τη συμμετοχή τους σε 
κινητοποιήσεις – οπερέτα, με μοναδικό στόχο την πολιτική κόντρα. Κινητοποιήσεις στις 
οποίες, αδιαφορώντας για τα πραγματικά προβλήματα των εργαζόμενων, ολοένα και 
λιγότερο έχουν λόγο οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, όπως αποδείχτηκε περίτρανα και στην 
πρόσφατη στάση εργασίας ενάντια στην απόλυση του Νομικού Συμβούλου της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. 
Στο ίδιο το ΔΣ κωφεύουν εσκεμμένα στις κατ’ επανάληψη εκκλήσεις μας για διεξαγωγή 
Γενικής Συνέλευσης, ακόμη και για διεξαγωγή ΔΣ ώστε να υπάρξει στοιχειώδης συνεννόηση 
π.χ. για συναντήσεις με τις Διοικήσεις ΑΣΠΡΟΦΟΣ και Ομίλου ΕΛΠΕ [με απανωτά τα 
παραδείγματα: για μετατροπές ΔΠΥ, για Αναθεώρηση Διαδικασιών Δ-214 / Δ-218, για τον 
Εσωτερικό Κανονισμό κλπ. κλπ. κλπ.]. 
Αντίθετα, μας καλούν όπως-όπως σε ΔΣ όταν θέλουν να εξυπηρετήσουν σκοτεινά και 
ιδιοτελή συμφέροντα [όπως στην πρόσφατη περίπτωση με το Νομικό Σύμβουλο], 
ικανοποιώντας τη στενή κομματική – συνδικαλιστική τους πελατεία, με λογικές «κολλητών» 
και ημετερισμού. Εκμεταλλεύονται, έτσι, την ευαισθησία των συναδέλφων, σύροντάς τους 
χωρίς στοιχειώδη ενημέρωση και συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων απεργιακών 
συγκεντρώσεων, που κοστίζουν όμως μεροκάματα, προκειμένου να δημιουργηθούν 
εντυπώσεις και χωρίς καμία απολύτως λογική ουσιαστικής διεκδίκησης. Αντίθετα, όμως, 
στην περίπτωση των ΔΠΥ, όπου μήνες «σερνόμαστε» ως Σωματείο από ημερομηνία σε 
ημερομηνία για την οριστική και δίκαιη επίλυση του θέματος, η πλειοψηφία του ΔΣ χαρίζει 
χρόνο σε Διοικήσεις ΑΣΠΡΟΦΟΣ και Ομίλου ΕΛΠΕ, ουσιαστικά εμπαίζοντας τους 
συναδέλφους. 
Για να επιστρέψουμε στην περίπτωση της τελευταίας κινητοποίησης, έπειτα από τις 
καταιγιστικές αποκαλύψεις – όπως αναδεικνύονται από στοιχειώδη διερεύνηση των 
πραγματικών γεγονότων που θα έπρεπε να εξετάσει το Προεδρείο του ΔΣ πριν «βγει στα 
κάγκελα» – προκύπτει ο αντιδεοντολογικά εξωθεσμικός ρόλος παραγόντων της Διοίκησης 
του ΔΣ, που κάθε άλλο παρά εξυπηρετεί τα συμφέροντα της συντριπτικής πλειοψηφίας των 
εργαζομένων. Πιο συγκεκριμένα και ειδικά, καταγγέλλουμε τη στάση της Γενικής 
Γραμματέως του ΔΣ του Συνδέσμου Εργαζομένων στην Επιτροπή Ενστάσεων επί των 
Αξιολογήσεων του 2017, η οποία φέρεται εμπλεκόμενη σε «στημένη» και εκτός διαδικασίας 
αξιολόγηση ενστάσεων υπέρ συγκεκριμένου συναδέλφου, με στόχο την απόδοση κλιμακίου 
με δόλιο τρόπο και – κατά συνέπεια – τη στέρησή του από άλλο συνάδελφο που πιθανά το 
δικαιούται. Επιπρόσθετα υπενθυμίζουμε την τελευταία ανακοίνωσή μας, όπου αιτούμαστε 
τη διεξαγωγή εκ νέου της Διαδικασίας Εξέτασης των Ενστάσεων με άλλο εκπρόσωπο 
εργαζομένων. 
Συνοψίζοντας και καταλήγοντας ζητούμε: 

1. Τη Διεξαγωγή ΑΜΕΣΑ Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου Εργαζομένων για όλα τα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης, όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω, όπου θα ληφθούν 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ αποφάσεις για τα περαιτέρω. 

2. Την παραίτηση / αποπομπή της Γενικής Γραμματέως του ΔΣ του Συνδέσμου 
Εργαζομένων για ανάρμοστη και εξωθεσμική / αντιδεοντολογική / αντισυναδελφική 
συμπεριφορά και την αντικατάστασή της με βάση την καταστατική λειτουργία του 
ΔΣ και του Συνδέσμου Εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ.  


