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ΕΝΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΝΙΑΙΟΥ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

 
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
 
Είναι πάγια τακτική του ΕΝΙΑΙΟΥ να μην απαντά στην λάσπη και τα λιβελογραφήματα όπως 

το τελευταίο της ΔΗΣΥΜ(ΠΑΣΚΕ). Κάθε φορά που αποκαλύπτεται η αντισυναδελφική και κάθε 

άλλο παρά συνδικαλιστική δράση της, ελλείψει άλλων επιχειρημάτων και προκειμένου να 

θολώσει τα νερά, περνά σε έναν ακατάσχετο οχετό ύβρεων, ψεμάτων, λάσπης και 

συκοφαντιών. 

Μνημείο βρώμικης, όσο και ασυνάρτητης επίθεσης λάσπης η τελευταία τους ανακοίνωση, που 

απαξιούμε να ασχοληθούμε. 

 
Και, φυσικά, για την «ταμπακιέρα» των στημένων διαδικασιών στις οποίες συμμετέχουν 
στελέχη τους ούτε κουβέντα!!! Το θράσος τους απύθμενο, ειδικά τώρα που συνελήφθησαν «με 
τη γίδα στην πλάτη»!!! Αρκετά ασχοληθήκαμε, δεν θα συμμετέχουμε σ’ αυτόν τον κατήφορο, 
που διασύρει και εκθέτει και το Σύνδεσμο Εργαζομένων. με τις βυζαντινού τύπου συνομωσίες 
του ημιωρόφου και των κολλητών τους.  
Το Προεδρείο του Συνδέσμου Εργαζομένων, λοιπόν, έδρασε και πάλι με την τελευταία του 
ανακοίνωση [προηγήθηκε του υβρεολογίου της ΔΗΣΥΜ]. Απλά σταχυολογούμε [δεν δόθηκε 
στη «μειοψηφία» ούτε για διαβούλευση, έστω ενημέρωση – τέτοια «δημοκρατική» ευαισθησία 
– μετά μας κουνούν και το δάχτυλο για ιδιοκτησιακή λογική!!!]: 
 

1. Θυμήθηκαν μετά από πάνω από μία βδομάδα την …απόρριψη της πρότασης 
δυσπιστίας, συνδέοντάς την κατά το δοκούν με το φιάσκο της Επιτροπής Ενστάσεων. 

2. Με έωλα νομικά κείμενα στο INTRANET  [γραμμένα από τρίτους …. άλλο επίπεδο] 
προσπαθούν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, εμφανώς προσπαθώντας να 
τορπιλίσουν τη Νέα Επιτροπή Ενστάσεων και τους φταίει το ΕΝΙΑΙΟ για δήθεν 
εξωθεσμική πληροφόρηση από κύκλους της Διοίκησης. Κάηκαν στο χυλό, φυσούν και 
το γιαούρτι. Αντί να απολογούνται για τη στάση τους στην επιτροπή ενστάσεων [η Γ.Γ.], 
προσπαθούν να βγουν κι από πάνω. 

3. Ζητούν από τη Διοίκηση τα πρακτικά της επιτροπής ενστάσεων. Αλήθεια, τότε δεν θα 
παραβιαστούν τα …ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα; Ζητούν τα πεπραγμένα της 
Επιτροπής Ενστάσεων, γνωρίζοντας ότι από την «αξιολόγηση» αυτών θα 
καθυστερήσει ακόμη περισσότερο η απόδοση των κλιμακίων, για την οποία – 
υποτίθεται – επείγονται.  Μύλος!!! 

4. Ο αντιδημοκρατικός τους κατήφορος δεν έχει σταματημό: μιλούν για διχαστική και 
αποπροσανατολιστική πολιτική του ΕΝΙΑΙΟΥ και της ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, την ίδια ώρα που βγάζουν ανακοίνωση ως ιδιοκτήτες του Σωματείου 
από μόνοι τους. Λειτουργούν το 7μελές Σωματείο ως «μαφιόζικη τετράδα» και μιλούν 
για διχασμό. Έλεος!!! 

5. Για αποπροσανατολισμό από τα πραγματικά προβλήματα των εργαζομένων [τα 
…θυμήθηκαν κι αυτά για να τα θυσιάσουν στις μικροπαραταξιακές τους σκοπιμότητες 
και …με το αζημίωτο, φυσικά] μιλούν αυτοί που έχουν να κάνουν κοντά ένα χρόνο 
Γενική Συνέλευση του Σωματείου – παρά τις απανωτές εκκλήσεις μας – για τα 
στοιχειώδη: ενημέρωση και συλλογικές δράσεις για ΔΠΥ, Διαδικασίες Δ-214 / Δ-218, 
Διαδικασία Αξιολόγησης, ιδιωτικοποίηση Ομίλου ΕΛΠΕ κλπ. 

6. Kυριολεκτικά παίζοντας με την άγνοια κύρια των νεότερων συναδέλφων και τις τύχες 
των εργαζομένων θυμήθηκαν και τη μετατροπή της ΑΣΠΡΟΦΟΣ σε Γενική Διεύθυνση 
του Ομίλου ΕΛΠΕ.  
Αλήθεια τι ενέργειες έχουν κάνει έως τώρα για το φλέγον αυτό θέμα, μετά από την 
τελευταία επιστολή και ενέργειες του προηγούμενου προεδρείου; ……Τίποτα. 



Η μάλλον έκαναν … στο παρελθόν όταν οι ίδιοι ….. είχαν τορπιλίσει την ενσωμάτωση 
στα ΕΛΠΕ εκτελώντας εντολές της τότε διοίκησης όπως το συνηθίζουν ανατρέποντας 
απόφαση γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου με 279 ψήφους υπέρ και …ένα μόνο 
λευκό, τότε. Το θράσος τους είναι ανερμάτιστο!!!  

 
 
Και το κερασάκι στην τούρτα… 
Η ιδιότυπη «συμμορία των τεσσάρων» στο προεδρείο του Συνδέσου (ΔΗΣΥΜ και 
ΑΙΧΜΗ) δεν όρισαν εκπρόσωπο του σωματείου στην επιτροπή επανάληψης της 
διαδικασίας των ενστάσεων της 5-4-2019, προσπαθώντας να πιέσουν την Διοίκηση να 
δεχτεί τα τετελεσμένα της στημένης διαδικασίας που ακυρώθηκε. Αναλαμβάνουν πλέον 
την ευθύνη της καθυστέρησης, αδιαφορώντας και για τους εργαζόμενους που 
αδικήθηκαν και για τους εργαζόμενους που περιμένουν τα κλιμάκιά τους και δεν 
μπορούν να τα πάρουν αν δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία.  Επιπλέον με την στάση τους 
αυτή απεμπολούν την συμμετοχή του Σωματείου σε παρόμοιες επιτροπές, 
επιτρέποντας στην Διοίκηση να παρακάμπτει το Σωματείο και να αποφασίζει πλέον 
μόνη της για θέματα που αφορούν τα δικαιώματά μας. 
 
Καλούμε τους εργαζόμενους να «κλείσουν τα αυτιά τους» στις σειρήνες του εκφυλισμού και 
αποπροσανατολισμού που με μαεστρία απεργάζονται τη διάλυση του Συνδέσμου 
Εργαζομένων. ΔΗΣΥΜ και ΑΙΧΜΗ δεν δίνουν δεκάρα τσακιστή για τους εργαζόμενους και τα 
προβλήματά τους. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η διατήρηση και επαύξηση των 
σκανδαλωδών προνομίων που απολαμβάνουν, κυριολεκτικά στην πλάτη της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των συναδέλφων. Γι’ αυτά τα προνόμια μάχονται και δεν θα διστάσουν, όπως 
βλέπετε, μπροστά σε κανέναν και τίποτα!!! Άλλωστε, η πρόσφατη απομάκρυνση, ΜΕ ΔΙΚΗ 
ΤΟΥΣ ΕΥΘΥΝΗ, του πρώην Νομικού Συμβούλου και «κολλητού» τους, η «απολογία του 
Διευθυντή στα ΕΛΠΕ» (όπως οι ίδιοι αποκαλύπτουν - κατά τα άλλα … δεν έχουν απ’ ευθείας 
πληροφόρηση από την Διοίκηση!), η πρόταση μομφής στην ΓΓ του Συνδέσμου, (όλα αυτά για 
το στήσιμο της διαδικασίας των ενστάσεων – φανταστείτε τι έχει γίνει και με τις αξιολογήσεις)  
αποδεικνύουν το ΠΟΣΟ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΙ ΕΙΝΑΙ… 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 
Συσπειρωθείτε στο Σύνδεσμο Εργαζομένων, απαιτείστε τα στοιχειώδη δικαιώματα της 
ενημέρωσης και της συμμετοχής σας στις αποφάσεις του, φράξτε ερμητικά το δρόμο στους 
μηχανισμούς της ανωμαλίας. Μην επιτρέψετε στους «μπράβους της ψευδολογίας και της 
παραπληροφόρησης», στους διαδρομιστές της λάσπης, σε αυτούς που εκμεταλλεύονται τον 
σύνδεσμο για να προωθήσουν πολιτικά και προσωπικά τους συμφέροντα, να σας 
κοροϊδεύουν. Βάλτε – κυριολεκτικά και μεταφορικά – πλάτη για ένα Σωματείο δυνατό, 
δημοκρατικό, διεκδικητικό, όπως επιβάλλουν οι σύγχρονες περιστάσεις ενάντια στο 
μνημονιακό κανιβαλισμό και την Επιτροπεία, ενάντια στις Διοικήσεις και τον παραλογισμό 
τους, για τα σύγχρονα δικαιώματα και την επαγγελματική αξιοπρέπεια των εργαζομένων. 


