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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 

Στις 05/09/2015 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία του ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 
Σωµατείου. Τα θέµατα που απασχόλησαν ήταν: 
 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

Ενηµερωθήκαµε από τον Πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ ότι την Τρίτη 08/09 θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε 
εκπροσώπους της εταιρείας όπου και θα κατατεθούν από την πλευρά τους τα οργανογράµµατα στο 
ΠΣΕΕΠ. Από την πλευρά µας, αφού τονίσαµε για µια ακόµη φορά την αντίθεση µας για την κοινή 
επιτροπή Εταιρείας - Σωµατείου και αφού ξεκαθαρίσαµε ότι θεωρούµε συνυπεύθυνο το Προεδρείο του 
Σωµατείου για την κατακρεούργηση των οργανογραµµάτων, θα παραλάβουµε τα οργανογράµµατα, θα 
τα µελετήσουµε, θα συζητήσουµε µε όλες τις βαθµίδες των εργαζοµένων και θα καταλήξουµε σε 
ολοκληρωµένες προτάσεις συµβάλλοντας οπουδήποτε µας ζητηθεί. 
 

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ∆ΥΣΤΗΧΗΜΑΤΟΣ 8ης ΜΑΗ 

 

 Η παράταξη µας, από την πρώτη στιγµή τοποθετήθηκε µε ξεκάθαρη ανακοίνωση 28-8-15 για το θέµα 
και θα το επαναλάβει ξανά όποτε χρειαστεί στο µέλλον. 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΜΙΛΟΥ Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2015 
 

Τα οικονοµικά αποτελέσµατα του Α΄ εξαµήνου του 2015 και ιδιαίτερα του Β΄ τριµήνου ήταν µετά από 
καιρό σχεδόν στα επίπεδα µιας εταιρείας του βεληνεκούς των ΕΛΠΕ. Οι οικονοµικό-πολιτικοί 
‘’ πόλεµοι’’, οι γεωπολιτικές αλλαγές, οι ισοτιµίες νοµισµάτων και οι αποφάσεις της διοίκησης είναι οι 
κυριότεροι λόγοι διαµόρφωσης των τιµών των ΕΒIΤDΑ. 
∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΜΑΣ. 
Σε µια εταιρεία εντάσεως κεφαλαίου όπως η δική µας, ο εργαζόµενος όσο κι αν εργαστεί, ότι και να 
κάνει δεν µπορεί να επηρεάσει τις τιµές του EBITDA. Για αυτό δεν µπορούµε να καταλάβουµε τους 
πανηγυρισµούς και την προσπάθεια πλασαρίσµατος του ‘’ επιτεύγµατος’’ .Εκτός κι αν καταντήσαµε να 
είναι επίτευγµα η καταβολή µέρους του  µισθού µας που παίρναµε επί µια εικοσαετία να συνδέεται µε 
µεταβλητές αποδοχές!!!  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Η ισχνή παρουσία του κόσµου στο συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης δεν πρέπει να αφήνει κανένα µας 
αδιάφορο. Η εσωστρέφεια ,οι συµβιβασµοί, οι αλαζονικές συµπεριφορές έφεραν την έλλειψη 
εµπιστοσύνης και την αποστροφή του κόσµου από τα καλέσµατα στους κοινωνικούς αγώνες. Θα πρέπει 
όλοι µαζί να ανασκουµπωθούµε, να ψάξουµε να βρούµε τις βαθύτερες αιτίες και τα λάθη που οδήγησαν 
στο σήµερα ώστε να εµπνεύσουµε ξανά τον κόσµο της εργασίας στους δύσκολους αγώνες που έρχονται 
µε το 3ο µνηµόνιο  να περιµένει την εφαρµογή του και την πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ προ των 
πυλών. ∆ιότι οι εργαζόµενοι ότι κέρδισαν το πέτυχαν ΜΟΝΟ µε αγώνα.  
                                                                                                                                              ΣΚΕΕΠ 

 


