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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 

Στις 31.03.15 πραγµατοποιήθηκε το ∆.Σ. του ΠΣΕΕΠ στα νέα γραφεία στις Εγκαταστάσεις των ΒΕΑ. 
Τα θέµατα που απασχόλησαν ήταν πολλά, τα πιο βασικά ήταν τα ακόλουθα: 
 

Προσλήψεις   
 

Ενηµερωθήκαµε από το Προεδρείο ότι θα γίνουν Προσλήψεις Χειριστών και Τεχνιτών Συντήρησης 
αλλά δεν γνώριζαν... το πότε, τον αριθµό, τα όρια ηλικίας, τους όρους του ∆ιαγωνισµού, αν θα γίνει 
∆ιαγωνισµός και σε γενικές γραµµές δεν ήξεραν τίποτα. Γνώριζαν όµως ότι έπρεπε να πιέσουν την 
∆ιοίκηση, οι Προσλήψεις των Χειριστών να γίνουν από την "γνωστή" λίστα παρότι έχουν περάσει 
τρία χρόνια για λόγους ...ταχύτητας. 
Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι στην ερώτησή µας για το αν οι Προσλήψεις καλύπτουν τις ανάγκες 
των Οργανογραµµάτων, µας ενηµέρωσαν  ότι δεν µπορούν να µας απαντήσουν διότι δεν έχουν τα 
Οργανογράµµατα. 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 

Τα πράγµατα είναι πιο επικίνδυνα από όσο νοµίζουµε. Προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα συµφέροντα 
της Εταιρείας δέχονται να απαξιώνουν και να γελοιοποιούν τον θεσµό του Σωµατείου. Αν δεχτούµε ότι 
το Σωµατείο δεν γνωρίζει τα Οργανογράµµατα, τότε : 
 

� Πώς θα διεκδικήσει την κάλυψη των Οργανικών κενών µε προσλήψεις;  
� Πώς υπογράφει πρακτικό συµφωνίας για το προσωπικό ασφαλείας "µε βάση το ισχύον 

Οργανόγραµµα;" 

� Πώς καταθέτει δικό του σχέδιο για πρακτικό συµφωνίας για Τεχνολόγους Ηλεκτρολόγους 
και Οργανάδες" για την κάλυψη των αναγκών του εγκεκριµένου Οργανογράµµατος και µε 
ποια κριτήρια;   

� Πώς δηλώνει ότι θα γίνουν δήθεν "extra" προσλήψεις και σε ποιο αλήθεια Οργανόγραµµα;   
 

Τους καλούµε για πολλοστή φορά να πουν την αλήθεια, να οµολογήσουν τις µυστικές Συµφωνίες που 
έχουν κάνει για τα Οργανογράµµατα και θυµίζουµε σε όλους ότι όσες Προσλήψεις και να γίνουν τα 
πόστα στο Θερµικό, στην ∆ιύλιση, στην ∆ιακίνηση, στην Μετατροπή, στην Συντήρηση βάρδιας δεν 
γυρίζουν πίσω λόγω της συναίνεσης του Προεδρείου στην κατάργησή τους.  
 

Πρακτικό Συµφωνίας για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε  
 

Για άλλη µια φορά γίνετε Πρακτικό Συµφωνίας από το Προεδρείο για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα 
της Εταιρείας. Το Συνδικάτο όµως οφείλει να εξυπηρετεί τα συµφέροντα όλων των µελών του. Είναι 
ηθικό το θέµα. Εµείς έχοντας ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγµή ότι δεν έχουµε τίποτα εναντίον των 
συναδέλφων που χρησιµοποιούνται από το Προεδρείο για άλλους λόγους, θέλουµε να τονίσουµε ότι τα 
Πρακτικά Συµφωνίας επισυνάπτονται στην Σύµβαση και αποτελούν κοµµάτι της. Έτσι λοιπόν θα πρέπει 
να αφορούν το σύνολο των εργαζοµένων . 
Η πρόταση µας ήταν ότι η ρύθµιση πρέπει να αφορά το σύνολο των Τεχνολόγων και µε αυτό τον τρόπο 
να κερδίσουν ΟΛΟΙ. ∆υστυχώς αυτό ψηφίστηκε µόνο από την Παράταξη µας. Εµείς θα συνεχίσουµε 



να αγωνιζόµαστε για τα συµφέροντα ΟΛΩΝ των εργαζοµένων και να µην τους διαιρούµε σε 
Πατρικίους και Πληβείους. 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Έγινε καταγγελία από τον Πρόεδρο ότι χάνονται έγγραφα από τις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες και ζήτησε να 
κρατιέται Αριθµός Πρωτοκόλλου για να λειτουργούν σωστά οι Υπηρεσίες. Ξέχασε όµως να καταγγείλει 
πρώτα τον εαυτό του όταν ψήφιζε για την αποχώρηση 162 συναδέλφων από τις ∆ιοικητικές και 
Οικονοµικές Υπηρεσίες. 
 

Είναι ντροπή για το συγκεκριµένο Προεδρείο και τον συγκεκριµένο Πρόεδρο ακόµα και τώρα να 
τολµά  να κοιτάζει στα µάτια τους εναποµείναντες συναδέλφους στις ∆ιοικητικές και Οικονοµικές 
Υπηρεσίες. Αυτός ήταν που τους προέτρεπε πριν ακόµα και από την ∆ιοίκηση να πάρουν το καλό 
πακέτο που οδήγησε στον αφανισµό του µόνιµου προσωπικού και στην πλήρη Εργολαβοποίηση. 
 
Και βέβαια µε την δήλωση – παραδοχή του Γεν. Γραµµατέα ότι "οι συνάδελφοι στα γραφεία δεν 
επαρκούν σε όλες τις Εγκαταστάσεις" αποδεικνύεται ότι ενώ ξέρει τι συµβαίνει δεν έκανε απολύτως 
τίποτα για να το αλλάξει παραµένοντας σιωπηλά αγκιστρωµένος στην "στρατηγική θέση της καρέκλας 
του".  
 

Πρόσληψη υπαλλήλου στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ  
 

Μετά από την απόφαση του Συνδικάτου για την διεξαγωγή ∆ιαγωνισµού Πρόσληψης Υπαλλήλου στα 
γραφεία του ΠΣΕΕΠ πιστεύουµε ότι πρέπει να οριστεί ένας Εκπρόσωπος από κάθε Παράταξη για 
λόγους διαφάνειας και αξιοκρατίας. 
 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Στο κλείσιµο της συνεδρίασης του ∆.Σ. γίναµε για µια ακόµη φορά µάρτυρες µιας γραφικής θεατρικής 
παράστασης ψευτοπαλικαρισµού από τον Πρόεδρο για την θέση που εκφράζετε περί του 
νοικοκυρέµατος των Οικονοµικών θεµάτων του ΠΣΕΕΠ και µιας απεγνωσµένης προσπάθειας να 
ψηλώσει το φρόνιµα των σιωπηλών χειροκροτητών – υποστηρικτών του στο ∆.Σ.  
 

Επειδή τα προβλήµατα των εργαζοµένων τρέχουν και επειδή αν θέλαµε να παρακολουθήσουµε µια 
θεατρική παράσταση θα προτιµούσαµε τα πραγµατικά θέατρα, καλούµε τον Πρόεδρο να κάνει πράξη 
τις απειλές του για µήνυση  εναντίον µας,  διότι δεν χρειαζόµαστε  τον χρόνο που µας... χάρισε "για να 
µετανιώσουµε" και δεν πρόκειται να ακολουθήσουµε το παράδειγµα άλλων που του έδωσαν δήλωση 
µετανοίας. Έτσι και αλλιώς είναι πάγια τακτική του συγκεκριµένου να κάνει µηνύσεις στο ίδιο το 
Σωµατείο όταν διαφωνεί. Τον καλούµε να κάνει πράξη τις απειλές του γιατί κάποτε τα αστεία 
τελειώνουν... 
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