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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 
Μετά την ανακοίνωση του ΠΣΕΕΠ για το τακτικό ∆ιοικητικό Συµβούλιο  που πραγµατοποιήθηκε στις 
18.11.15 και τις όποιες οµοφωνίες προέκυψαν, δεν είχαµε την  πρόθεση να προβούµε σε ανακοίνωση. 

Οφείλουµε όµως να επικοινωνήσουµε στους συναδέλφους ότι δεν έχουµε καµία ενηµέρωση για την πρόοδο 
των συζητήσεων της κοινής επιτροπής Σωµατείου – Εταιρείας γύρω από τα θέµατα των Οργανογραµµάτων, 
των Εργολαβικών συναδέλφων και της Εκπαίδευσης.  Εποµένως, την όποια εξέλιξη στα παραπάνω θέµατα, 
θα την κρίνουµε και ανάλογα θα τοποθετηθούµε.  

Επίσης, µεγάλη εντύπωση  µας προκάλεσε η απάντηση του Προεδρείου όταν ρωτήσαµε για την αύξηση της 
εισφοράς στο Ιατροφαρµακευτικό Πρόγραµµα της Εθνικής. Ότι πιθανόν από το νέο έτος θα ξεκινήσουν 
∆ιαγωνισµό για νέο Πρόγραµµα, λόγω των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν µε την συγκεκριµένη 
Ασφαλιστική. Από την πλευρά µας τους επισηµάναµε ότι αν θα προκύψει νέο Συµβόλαιο θα πρέπει να 
διατηρηθεί στο ελάχιστο, το υπάρχον Συµβόλαιο µε ορισµένες επιπλέον καλύψεις και να γίνει πρόβλεψη 
για την συνέχισή του στους µελλοντικούς συνταξιούχους.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Η Γενική Απεργία στις 12.11 κατά γενική οµολογία ήταν µια από τις πιο επιτυχηµένες απεργίες τα 
τελευταία χρόνια µε µαζική προσέλευση εργαζοµένων στο κάλεσµα της ΓΣΕΕ. Στο δικό µας χώρο 
δυστυχώς, έγινε για άλλη µία φορά η "κλασσική" απεργία µε το να δουλεύουν κανονικά οι εργολάβοι, τα 
βαπόρια, οι αγωγοί και χωρίς περιφρούρηση σε όλους τους χώρους εργασίας.  
 
Εκείνη την µέρα διάλεξε – το διαζευγµένο εδώ και πολλά χρόνια µε την αλήθεια – κωµικό δίδυµο να 
ξαναχτυπήσει. Στο Control ∆ιύλισης ΒΕΑ εκτέλεσαν την χιλιοπαιγµένη επιπέδου ∆ΕΛΦΙΝΑΡΙΟΥ 
παράσταση "Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραµµατέας του ΠΣΕΕΠ ορκίζονται στην αλήθεια" ότι δεν είχαν 
ενηµερωθεί από την παράταξή µας ότι δεν δίνονται αξιολογήσεις εδώ και τέσσερα χρόνια στους 
εργαζόµενους. Με το γνώριµο αλαζονικό του ύφος και µε την γνωστή εµπειρία στο ψέµα που τον 
καθιέρωσε σαν εραστή του ψεύδους κατηγορούσε άλλους για ψέµατα !!! και απειλούσε ότι θα.. περνάει 
πιο συχνά για να λέει αλήθειες. Τον προτρέπουµε να κάνει πράξη την προειδοποίησή του και να µας χαρίζει 
κι άλλες στιγµές απείρου γέλιου και ... "αλήθειας". Για το δε Γραµµατέα δεν αξίζει να γράψουµε τίποτε. 

Εµείς θα του υπενθυµίσουµε ξανά αυτά που λέγαµε και τότε στο ∆.Σ. 13.11.14 αλλά και µε την  
Ανακοίνωση µας του ΣΚΕΕΠ στις 19.11.14 : 

"...Καταγγείλαµε το γεγονός ότι στα Τµήµατα Μετατροπής και ∆ιύλισης ΒΕΑ δεν έχουν δοθεί οι 
αξιολογήσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Αλήθεια µε ποια κριτήρια έγιναν οι προαγωγές και µε ποιο 
δικαίωµα αφαιρέθηκε από τους εργαζόµενους το δικαίωµα στην ένσταση;" Απάντηση δεν πήραµε ….   

Όπως και µε την Ανακοίνωσή µας του ΣΚΕΕΠ στις 26/11/2014 : 
 
 



 
 
" ...Γιατί αποδέχτηκαν προαγωγές χωρίς οι συνάδελφοι να έχουν πάρει τις αξιολογήσεις τους; Ας το 
απαντήσουν. " 
 
Είναι όµως απολύτως λογικό να µην πρόσεχαν τι λέµε στα ∆.Σ. µιας και εκείνο τον καιρό ήταν 
απασχοληµένοι στο πως θα "βάλουµε πλάτη" στις βουλές του Εργοδότη αφού τότε η ∆ιοίκηση της 
Εταιρείας ήταν καλή ενώ τώρα που έφυγαν, ξαφνικά ανακάλυψαν ότι η κακιά ∆ιοίκηση τελικά έφταιγε για 
όλα, όπως γράφουν στην ανακοίνωση τους. 

Ας ασχοληθούν επιτέλους σοβαρά µε τα προβλήµατα των εργαζοµένων που εκκρεµούν όπως οι πιέσεις και 
οι απειλές που δέχονται συνάδελφοι να δουλέψουν το ΡΕΠΟ τους "αλλιώς το µέλλον τους θα είναι 
…δυσοίωνο" στις ΒΕΑ, όπως και ο τρόπος µετάβασης ΟΛΩΝ των εργαζοµένων στις Εγκαταστάσεις του 
Οµίλου. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Είµαστε παρόντες να αναδείξουµε οτιδήποτε είναι ενάντια στους εργαζόµενους και καλούµε την νέα 
∆ιοίκηση της Εταιρείας να κάνει πράξη αυτά που έχει υποσχεθεί γιατί η υποµονή των εργαζοµένων 
εξαντλείται.  
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