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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

Πραγματικά, το θέατρο του παραλόγου εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας στην Ασπροφός. 

Η απερχόμενη Διοίκηση εκτός ενός ακόμα τεράστιου για την εταιρεία οικονομικού ελλείματος τριών (3) εκ. ευρώ 
περίπου, αφήνει πίσω της και έναν κατάλογο προγραμμένων εργαζόμενων για απόλυση, απαξιώνοντάς  τους και 
ρίχνοντας απάνω τους το ανάθεμα της δικής της αποτυχίας. 

Η νέα Διοίκηση της Ασπροφός πριν ακόμα καλά - καλά αναλάβει δείχνει τις πραγματικές προθέσεις της για «καλή 
πορεία» της εταιρείας με τέσσερεις (4) ακόμα απολύσεις (5 από την αρχή του χρόνου), για αρχή!  Έτσι εννοεί την 
«καλή χρονιά … και ευημερία» των εργαζόμενων, απολύοντάς τους  χωρίς καν το παραμικρό διάστημα 
προειδοποίησης και, δυστυχώς, έπεται συνέχεια… Άλλωστε, εντός ολίγων ημερών από την αλλαγή της ηγεσίας 
και των ΕΛΠΕ πέρυσι, κυκλοφόρησαν εξαιρετικά επικριτικές τοποθετήσεις σχετικά με την απόφαση μετατροπής 
συμβάσεων 24 συναδέλφων μας στην Εταιρεία από ΔΠΥ σε Αορίστου Χρόνου. Η νέα Διοίκηση των ΕΛΠΕ, όπως 
δείχνει και με τους εργολαβικούς στη Μητρική Εταιρεία (οι σχετικές συμβάσεις τους ανανεώνονται πλέον με τον 
μήνα, με ορατό τον κίνδυνο της απόλυσης), μάλλον προσανατολίζεται σε εργασιακές σχέσεις τύπου γαλέρας, 
μέσω αντίστοιχων κινήσεων που στόχο έχουν να περιοριστεί η διαπραγματευτική ικανότητα των εργαζομένων, 
πάγιο αίτημα, βέβαια, κάθε εργοδοσίας. 

Επιστρέφοντας στα «καθ’ ημάς», τα καλά λόγια περισσεύουν, αλλά δεν κρύβουν το καννιβαλικά αδηφάγο 
πρόσωπο της νέας και της απερχόμενης «Διοίκησης» (τα εισαγωγικά γιατί ουσιαστικά λειτουργούν ως 
μαριονέτες, αφού άλλος κάνει κουμάντο: το αδυσώπητο «μακρύ χέρι» των ΕΛΠΕ, που καραδοκεί και στέλνει στην 
κόλαση της ανεργίας συναδέλφους επειδή …περισσεύουν με κάποιο τρόπο στα «μεγαλεπήβολα» σχέδιά της για 
συρρίκνωση της Ασπροφός και εκποίηση του Ομίλου). 

Δεν είναι καθόλου τυχαία στο μεσοδιάστημα της «παράδοσης – παραλαβής» η εκ νέου αναγόρευση σε ΔΟΔΥ του 
γνωστού εκτελεστή των εργασιακών δικαιωμάτων των υπαλλήλων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, με προκλητικό τρόπο καθώς 
αυτός συνταξιοδοτείται τον Απρίλη που μας έρχεται και η οποιαδήποτε συνέχιση της παραμονής του στην 
Εταιρεία θα αποτελέσει απλά ΣΚΑΝΔΑΛΟ!!! 

Χωρίς την παραμικρή αιδώ στελέχη της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, η «γνωστή διευθυντική ομάδα» προκειμένου να σώσουν τον 
εαυτό τους, συμμετέχουν στην αποδόμηση της Εταιρείας, με προγραφές για απολύσεις, χωρίς προειδοποίηση. 
Πρόκειται επίσης, για άκρατο και απόλυτο εκφυλισμό του στελεχικού δυναμικού της μεγαλύτερης Τεχνικής 
Εταιρείας των Βαλκανίων, με την άλλοτε τεράστια τεχνογνωσία και know-how σε Έργα Διυλιστηρίων και 
Φυσικού Αερίου, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και με διεθνή παρουσία. 

Μιλάμε για πραγματική κατάντια, που δεν μπορούν να ομορφύνουν τα όποια όμορφα λόγια, «τα ψεύτικα τα 
λόγια, τα μεγάλα» για να θυμηθούμε και το γνωστό άσμα. 

Αλλά η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ – απερχόμενη και καινούρια – «βρίσκουν και τα κάνουν»: αποτελεί άνευ όρων 
και ορίων προσβολή απέναντι στο μέσο εργαζόμενο της ΑΣΠΡΟΦΟΣ η στάση των κυρίαρχων, εργοδοτικών, 
παρατάξεων ΑΙΧΜΗΣ-ΔΑΚΕ και ΔΗΣΥΜ-ΠΑΣΚΕ, ουσιαστικά παρατάξεων – φαντασμάτων το τελευταίο διάστημα 
μετά και την αλλαγή στα ΕΛΠΕ, που ενώ κλήθηκαν από το ΕΝΙΑΙΟ από κοινού να αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
ακύρωση των προαναφερόμενων ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ [και Κύριος Οίδε πόσων ακόμα…], αυτές δεν μπήκαν στον κόπο να 
συντάξουν ούτε μία Ανακοίνωση του Σωματείου, που να στηλιτεύει τα «κακώς κείμενα». Κανένα στοιχειώδες 
αντανακλαστικό [όπως παλιότερα, επί Φωτόπουλου, όπου σε παρόμοια κατάσταση είχε πραγματοποιηθεί 
τριήμερη απεργία με αποκλεισμό ακόμη και των γραφείων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ!!!], μόνο «τσάμπα» μαγκιές εκ των 
υστέρων, όπως η ανεκδιήγητη τελευταία ανακοίνωση της ΔΗΣΥΜ.  

Δυστυχώς εμείς σαν ΕΝΙΑΙΟ δεν μπορούμε παρά να εκφράσουμε την αντίθεση και τον αποτροπιασμό μας – ως 
όλοι μας ως συνδικαλιστές θα οφείλαμε – για τις απαράδεκτες και πρωτοφανείς μεθοδεύσεις της Διοίκησης της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ δηλώνοντας απερίφραστα πως με τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούμε ούτε να καλωσορίσουμε 
τη Νέα ούτε να αποχαιρετίσουμε την Απερχόμενη Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, και 
οι δυο τους χέρι – χέρι έχουν κηρύξει τον πόλεμο στους εργαζόμενους της ΑΣΠΡΟΦΟΣ – και μέσω των 
επονείδιστων προαναφερόμενων τακτικών «ξαφνικού θανάτου» για να μην υπάρξουν αντιδράσεις – αλλά 
«υπολογίζουν χωρίς τoν ξενοδόχο». 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟ, που βάλλει ευθέως ενάντια 
στα στοιχειώδη εργασιακά μας δικαιώματα, πρώτα και κύρια το ίδιο το δικαίωμα στην εργασία!!!  

ΘΑ  ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ!!! 

Η ΤΩΡΑ Η ΠΟΤΕ!!! 


