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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

Για μία ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΕΣΣΕ !!! 

Η Γενική Συνέλευση της Πέμπτης 19.03.2015 ήταν μοναδική για τα συνδικαλιστικά πεπραγμένα της ΑΣΠΡΟΦΟΣ: 
μέσα σε κλίμα σοβαρής περίσκεψης, διαλόγου και δημοκρατικής αντιπαραβολής απόψεων και ιδεών (παρά 
τις απανωτές προσπάθειες των …καλοθελητών της Διοικητικής «πέμπτης φάλαγγας» στο Σωματείο να 
τορπιλίσουν το ήρεμο κλίμα για να μην παρθεί απόφαση) η εργαζόμενη πλειοψηφία με πρωτόγνωρη 
ωριμότητα αποφάσισε για το ποια θα είναι η «κόκκινη γραμμή» του Σωματείου στις διαπραγματεύσεις με τη 
Διοίκηση για τη νέα ΕΣΣΕ. 
 
Για πρώτη φορά υπερκεράστηκε προς τα πάνω η τελευταία πρόταση (και όχι απόφαση) του ΔΣ του Συνδέσμου 
Εργαζομένων προς τη Διοίκηση,  αποδεικνύοντας πως οι εργαζόμενοι και θέση έχουν και γνώση και αντίληψη των 
συνθηκών και βαθιά επίγνωση των αναγκών τους, ενάντια στις φωνές του όποιου «ρεαλισμού», των «χαμηλών 
προσδοκιών», του δήθεν «εφικτού» της υποταγής. 
 
Οι φωνές της δήθεν «σύνεσης» υπέστησαν οδυνηρή ήττα, μην κατορθώνοντας να αφουγκραστούν τις ανάγκες των 
εργαζόμενων για διασφάλιση της στοιχειώδους αξιοπρέπειάς τους ως τέτοιων.  
 
Ωστόσο, αυτό που πέτυχε η Συνέλευση της 19.03.2015 είναι ένα ΑΝΑΓΚΑΙΟ αλλά όχι και ΙΚΑΝΟ βήμα για 
τη διεκδίκηση υπογραφής αξιοπρεπούς ΕΣΣΕ: τα καταφέραμε στα «εύκολα», έχουμε μπροστά μας τα 
«δύσκολα». Το πιο πιθανό είναι η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ να απορρίψει οποιαδήποτε πρόταση του Σωματείου 
για υπογραφή αξιοπρεπούς (για τους εργαζόμενους) ΕΣΣΕ 2015-2016 [αν και οι απανωτές συσκέψεις με 
υψηλόβαθμα στελέχη των ΕΛΠΕ δείχνουν ότι και η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ κάθεται σε «αναμμένα κάρβουνα» 
για το θέμα]. Σε κάθε περίπτωση, θα γνωρίζουμε στις 26.03.2015, οπότε και θα πραγματοποιηθεί η Συνάντηση 
Διοίκησης – Σωματείου για την ΕΣΣΕ στο αναγκαίο για την περίσταση και τη σοβαρότητα του θέματος Υψηλό 
Επίπεδο διαβούλευσης [και όχι στις μη παραγωγικές – ως αποδείχθηκε – συναντήσεις του Συνδέσμου με τους 
Υπαλλήλους του κ. Φωτόπουλου, που συνέβαλλαν στην παγίωση ενός κλίματος κωλυσιεργίας]. 
 
Σύντομα, ο κόσμος των εργαζόμενων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, που στις 19.03.2015 φώναξε με βροντερό τρόπο «φτάνει 
πια!!!», θα έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα του ότι για να διεκδικήσεις και ένα (1) € αύξηση 
πρέπει να αγωνιστείς – να παλέψεις, να ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣ !!! Αυτό δείχνουν όλες οι τελευταίες προσπάθειες σε 
εργασιακούς χώρους για υπογραφή ΕΣΣΕ (π.χ. WIND με 48ωρη Απεργία κλπ.). Με …ευχολόγια δεν βάφονται 
αυγά (μια και το Πάσχα πλησιάζει…). Παραμένουμε, λοιπόν, σε επιφυλακή και έτοιμοι για ρήξη, εφόσον 
απαιτηθεί… Τα παραμύθια τέλειωσαν, ιδού η Ρόδος ιδού και το πήδημα !!! 
 

ΟΤΑΝ τους ΔΕΙΣ, μη ΦΟΒΗΘΕΙΣ, μη ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙΣ !!! ΘΑ τους ΝΙΚΗΣΕΙΣ !!! 
 

   


