
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ συνεργασίας και ένταξης στην ΕΑΣ 

Μέσα από αυτή την ανακοίνωση , θέλω να σας ενημερώσω για την συλλογική απόφαση 

της ένταξής στο συνδικαλιστικό σχήμα της Ενωτικής Αγωνιστικής Συνεργασίας ( ΕΑΣ) και 

εμού αλλά και μιας πολύ μεγάλης ομάδας συναδέλφων που τα τελευταία χρόνια  δώσαμε 

πολλές μάχες , οι περισσότερες  μάλιστα εξ αυτών νικηφόρες , απέναντι και στην διοίκηση 

της εταιρείας αλλά και απέναντι στην απραξία του προεδρείου του Συνδικάτου μας. Μάχες 

που είχαν επί το πλείστον να κάνουν τόσο με τα μισθολογικά δικαιώματα των 

εργαζομένων όσο και με τους εσκεμμένες περικοπές  σε βάρος μας.  

Η απόφαση για ένταξη , στήριξη και ενδυνάμωση με την δική σας συμμετοχή στην ΕΑΣ , 

στηρίχτηκε στα εξής : 

Πρώτα απ όλα στην ίδια της την παρουσία όλα αυτά τα χρόνια και η καθομολογούμενη απ 

όλους άποψη ότι είναι το μοναδικό συνδικαλιστικό σχήμα του χώρου μας που από την 

αρχή των μνημονίων ενημέρωνε με κάθε τρόπο για το ζοφερό μέλλον που μας ετοίμαζαν 

με την συναίνεση των «μεγάλων» παρατάξεων προτείνοντας μάλιστα και τρόπους 

αντίδρασης . Επίσης άλλος λόγος είναι πως το χρονικό διάστημα των μεγάλων δικαστικών 

διεκδικήσεων και αντιπαραθέσεων στάθηκαν ανοιχτά και δημόσια στο πλευρό μας , κάτι 

που εύκολα μπορεί να δει κάποιος στις ανακοινώσεις της αλλά και στα πρακτικά του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Γνωρίζοντας  το δύσκολο μέλλον που έρχεται , θεωρήσαμε και θεωρούμε σωστό , απέναντι 

στην γραμμή της παράδοσης του κλάδου μας στις ορέξεις της διοίκησης , υποταγή που 

αποδεδειγμένα έχουν αποδεχθεί οι παρατάξεις του Συνδικάτου ( ΔΑΚΕ , ΠΑΣΚΕ και ΜΕΤΑ)  

θα πρέπει να στηθεί και στην συνέχεια να ενισχυθεί από όλους μας , ένα αξιόπιστο 

μέτωπο διεκδίκησης του κυριολεκτικά κλεμμένου ιδρώτα μας αλλά και ταυτόχρονα το 

σταμάτημα της συνεχιζόμενης αντεργατικής πολιτικής σε βάρος μας ώστε να ξαναπάρουμε 

όσα μας ανήκουν και δικαιούμαστε. 

Και προσωπικά και συλλογικά έχουμε την απόλυτη βεβαιότητα πως αυτό μπορεί να 

συμβεί μέσα από την ενίσχυση από όλους μας του μετώπου που δημιουργούμε με την 

είσοδό μας στην ΕΑΣ , ώστε  όλοι  μαζί να αποτρέψουμε την διάλυση του κλάδου , να 

πάρουμε πίσω όσα μας έκλεψαν και να διεκδικήσουμε όσα απαιτούνται για να ζήσουμε με 

αξιοπρέπεια.   
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