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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 

Όταν το παλιό και φθαρμένο ντύνεται με την …προβιά του καινούριου 
Δεν έχει πολύ καιρό που τοποθετήθηκε η νέα – «πρώτη φορά Αριστερά» - Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και 
άρχισαν ήδη να βγαίνουν τα πρώτα συμπεράσματα: τίποτα δεν έχει αλλάξει και τίποτα δεν είναι όπως 
παλιά, για να θυμηθούμε ένα παλιότερο τραγούδι των αδελφών Κατσιμίχα. 
Στη χθεσινή συνάντηση της Διοίκησης (υπό τη νέα της σύνθεση και με τον Πρόεδρο του ΔΣ ουσιαστικά να … 
«κάνει παιχνίδι», σχεδόν αποκλειστικά…) με το ΔΣ του Σωματείου για την ΕΣΣΕ ακούσαμε τις ίδιες 
κοινότυπες απαντήσεις της προηγούμενης Διοίκησης (είπαμε, η Διοίκηση έχει συνέχεια…): περί των 
προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ΑΣΠΡΟΦΟΣ και ο Όμιλος (στη σκιά και του πρόσφατου «ατυχήματος»), 
της οικονομικής δυστοκίας που δεν επιτρέπει πολιτική αυξήσεων (ενώ το Σωματείο ζητάει αποκατάσταση των 
απωλειών της ΕΣΣΕ 2013-2014 και όχι αυξήσεις) κλπ. κλπ. δακρύβρεκτα. Εν κατακλείδι, η Διοίκηση της 
ΑΣΠΡΟΦΟΣ παρουσίασε εκ νέου, ως «ξαναζεσταμένη σούπα», τη ΜΗ-πρότασή της για μηδενικές 
αυξήσεις και, ουσιαστικά, για υπογραφή νέας ΕΣΣΕ με τα ίδια χαρακτηριστικά της παλιάς (και μάλιστα 
με την «επί τα χείρω» θεώρηση-«σκέψεις» [!!!] να μην συμπεριλαμβάνεται, ή δυνατόν, η Δ-214 σ’ αυτήν 
!!!). 
Το Σωματείο ξεκάθαρα δήλωσε ότι δεν αποδέχεται τη ΜΗ-πρόταση της Διοίκησης, τονίζοντας ότι δεσμεύεται 
από την πρόσφατη Γενική του Συνέλευση, εστιάζοντας επιπλέον στο γεγονός ότι η Διοίκηση εσκεμμένα δεν 
παρουσιάζει εναλλακτική πρόταση που θα προωθεί το διάλογο επιμένοντας σε μία παρελκυστική τακτική και 
αρνούμενη να λάβει υπόψη τις στοιχειοθετημένες απόψεις του ΔΣ του Συνδέσμου Εργαζομένων. Είναι, 
μάλιστα, χαρακτηριστική η εμμονή του Προέδρου του ΔΣ της ΑΣΠΡΟΦΟΣ στην απαίτηση να εξαιρούνται 
από τη συζήτηση οι Διευθυντές της ΑΣΠΡΟΦΟΣ (με τα bonus που πήραν το 2014), ως να …εξαιρούνται από 
τη μισθολογική πολιτική της Διοίκησης αφού δεν αμείβονται με βάση την ΕΣΣΕ!!! Τέτοια κολοσσιαία … 
«αριστερή στροφή» πραγματικά μας εξέπληξε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο παριστάμενος στη 
συνάντηση Διευθύνων Σύμβουλος δεν άνοιξε καν το στόμα του!!! 
Επί της ουσίας, η Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ και στη νέα της σύνθεση αρνείται να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της από την προηγούμενη ΕΣΣΕ (που ζητούσε από τους εργαζόμενους να … «βάλουν πλάτη» 
για δύο χρόνια…), αρνούμενη πεισματικά οποιαδήποτε συζήτηση αναφορικά με την αποκατάσταση των 
απωλειών των εργαζομένων, όπως είχε δεσμευτεί, πληγώνοντας από μόνη της την αξιοπιστία και 
φερεγγυότητά της. Ούτε καν την εφαρμογή της ΕΣΣΕ 2013-2014 δεν τηρεί, αφού δεν εφαρμόζει την 
αναστολή των όρων [μείωση λόγω ΕΣΣΕ – πάγωμα χρονοεπιδόματος 1.2%] που λήγουν 31.12.2014 από 
01.01.2015. 
Με λύπη διαπιστώνουμε (αν δεν συμβεί κάτι άλλο) ότι η «νέα» Διοίκηση της ΑΣΠΡΟΦΟΣ – στην 
καταστροφική «πεπατημένη» της προηγούμενης – «καίει» γρήγορα τα χαρτιά της, σκορπώντας απογοήτευση 
στους εργαζόμενους πριν καλά – καλά καθίσει σε θέσεις ευθύνης. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε στην 
κατεύθυνση υποβολής από την πλευρά της Διοίκησης ουσιαστικής πρότασης (γιατί πρόταση για ΕΣΣΕ 
δεν έχουμε), γνωρίζει και η ίδια – παρά την παρελκυστική τακτική που επί του παρόντος επιλέγει – ότι 
«το μπαλάκι βρίσκεται στη δική της πλευρά». 
Τέλος, στην κρίσιμη φάση που διανύουμε, η ενότητα του Σωματείου στις διαπραγματεύσεις με τη Διοίκηση 
είναι «εκ των ων ουκ άνευ» και δεν βοηθούν παρεμβάσεις όπως η χθεσινή του Γενικού Γραμματέα του 
Σωματείου που κόντρα στο υπόλοιπο ΔΣ προσπάθησε να δώσει πάτημα στη Διοίκηση να θεωρεί ότι έχει 
υποβάλλει πρόταση για ΕΣΣΕ. Πρόταση δεν έχουμε από τη Διοίκηση και δεν μπορούμε αέναα να συζητούμε 
σε …κενό αέρος. 
Οψόμεθα εις …Φιλίππους και στο βάθος …κινητοποιήσεις για αξιοπρεπή ΕΣΣΕ – Full Stop!!! 

 


