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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
 

Ασύλληπτα ψεύδη της ΔΗ.ΣΥΜ. / ΠΑΣΚΕ για να μην συνυπογράψει  

το Εξώδικο για τη Δ-214 
 
Όταν με την ανακοίνωσή μας Νο.23 καταγγέλλαμε ως εργοδοτική τη ΔΗΣΥΜ / ΠΑΣΚΕ, δεν 
περιμέναμε να επιβεβαιωθούμε τόσο γρήγορα, μάλιστα μέσω της τελευταίας ανακοίνωσης της 
παράταξης αυτής με ημερομηνία 10.11.2014. 
 
Επιδιώκοντας πάση θυσία να μην συνυπογράψουν το Εξώδικο του Σωματείου ενάντια στην 
παράνομη μονομερή Αναθεώρηση της Δ-214 από την πλευρά της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, προσπαθούν να 
σταθούν στους …τύπους, λέγοντας – επιπλέον – ασύστολα ψεύδη ενάντια στον Πρόεδρο του ΔΣ 
του Συνδέσμου Εργαζομένων, ότι δήθεν κρατούσε το Προσχέδιο του εν λόγω κειμένου εν 
κρυπτώ για πέντε (5) μέρες (!!!) με σκοπό να το εμφανίσει δήθεν αιφνιδιαστικά για να παρθεί 
απόφαση την περασμένη Παρασκευή 07.11.2014, ενώ είναι σε όλους γνωστή η άοκνη 
προσπάθεια του Προέδρου όλη την προηγούμενη εβδομάδα να «μαζέψει» το ΔΣ του 
Συνδέσμου σε Σύσκεψη, καθώς αρκετοί συνάδελφοι – στα πλαίσια του φόρτου εργασίας 
εκτός ΑΣΠΡΟΦΟΣ – έλειπαν (…ή έκαναν πως έλειπαν !!!)  
 
Εσκεμμένα υποκρύπτουν ότι ακόμη και την Παρασκευή 07.11.2014 δεν πάρθηκε απόφαση, 
σεβόμενο το ΔΣ τις απουσίες κάποιων μελών του για προφανείς υπηρεσιακούς ή και 
προσωπικούς λόγους… Χρειάστηκαν τελικά τέσσερις (!!!) ημέρες (συμπεριλαμβανόμενου του 
Σαββατοκύριακου 8-9.11.2014) για να αποφασίσουν ότι …δεν συμφωνούν με την επίδοση του 
Εξωδίκου !!! 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι…. 
 
Με όλα τα παραπάνω η συγκεκριμένη παράταξη παίρνει την τεράστια ευθύνη να 
σαμποτάρει το «Σύνδεσμο Εργαζομένων» σε ένα θέμα ηθικής τάξης και παράνομης 
εργοδοτικής αυθαιρεσίας, κωλυσιεργώντας επίτηδες, συμπαρατασσόμενη, δηλαδή,  
ΑΝΟΙΧΤΑ με τη Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και σε αυτό το μείζον για τους εργαζόμενους 
της εταιρείας θέμα. 
 
Τους καλούμε για τελευταία φορά να συναισθανθούν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί, να 
ανακαλέσουν την ακατανόητη και εχθρική προς τα συμφέροντα των εργαζομένων στάση τους 
και να συμπαραταχθούν με το Σύνδεσμο Εργαζομένων σαν μία γροθιά για να απαντήσουμε 
ΕΝΩΜΕΝΑ στην εργοδοτική αυθαιρεσία !!!  

 


