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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στις 09/09/2016 στα πλαίσια της διαµαρτυρίας για την αντιλαϊκή πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση,
πραγµατοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις των ΒΕΘ, το τελευταίο ∆.Σ. αυτής της θητείας του ΠΣΕΕΠ.
Παρά το γεγονός ότι γνωρίζαµε πως πολύ δύσκολα κανείς από το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ θα δώσει την
δέουσα σηµασία οφείλαµε σαν παράταξη να θέσουµε στο σώµα τα ακόλουθα θέµατα.
Οδοιπορικά εργαζοµένων: Μετά από πολλαπλές τοποθετήσεις µας σε αρκετά ∆.Σ. και µε σηµαντική
καθυστέρηση δόθηκε λύση στο θέµα των οδοιπορικών στις εγκαταστάσεις των Μεγάρων. Όµως και
πάλι φάνηκε η αδυναµία µας ως Συνδικάτο να πετύχουµε το αυτονόητο. Αφού ουσιαστικά
τροποποιήθηκε η σύµβαση για την συγκεκριµένη περίπτωση, είναι τραγικό γιατί δεν προχώρησε η
ρύθµιση των οδοιπορικών για όλους τους συναδέλφους που αποδεδειγµένα τα δικαιούνται.
Πρώην συνάδελφοι που εξακολουθούν να εργάζονται στην Εταιρεία: Η Εταιρεία ξεκάθαρα
παραβιάζει Σύµβαση και Εσωτερικό Κανονισµό µε την παραµονή στην εργασία πρώην συναδέλφων
που καλύπτουν Οργανικές θέσεις. Όλοι δεσµεύτηκαν από την πρώτη στιγµή που καταγγείλαµε το
γεγονός ότι θα προβούν σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να δοθεί λύση στο θέµα. Το αποτέλεσµα το
βλέπουµε όλοι καθηµερινά και µετά αναρωτιόµαστε γιατί η ∆ιοίκηση κάνει ότι γουστάρει και γιατί η
ανεργία µαστίζει άπαντες και καλπάζει στο 37%.
Συνάδελφοι της βάρδιας σε πρωινή απασχόληση: Σε αυτό το θέµα έχει ανοίξει "φάµπρικά" όπου
όποιος έχει "µπάρµπα στην Κορώνη" βγαίνει πρωινός και παίρνει τις προσαυξήσεις της βάρδιας. Η
Σύµβαση µας και πάλι ξεκάθαρα ορίζει τις προϋποθέσεις και µε ποιες προσαυξήσεις δύναται κάποιος
να µεταβεί σε πρωινό πρόγραµµα εργασίας αλλά είναι ξεκάθαρο ότι το βόλεµα ηµετέρων ξεπερνά την
Σύµβαση.
TIMERS στην Χειµάρρας: Από το µακρινό 2011 έχουµε καταγγείλει την συγκεκριµένη µεθόδευση
της ∆ιοίκησης αποτέλεσµα της οποίας οι συνάδελφοι µας όχι µόνο δεν πληρώνονται τις υπερωρίες
τους αλλά εργάζονται και ότι ωράριο θέλει ο ∆ιευθυντής τους. Ήµασταν σίγουροι ότι κανένας δεν θα
τολµούσε να "σπάσει αυγά" γι΄ αυτό το θέµα αλλά µα την αλήθεια ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος που έβλεπε
τα φαντάσµατα της Χειµάρρας τώρα γιατί κάνει πως δεν τα βλέπει;
Μετακινήσεις Στελεχών ∆ιοίκησης: Αρκετό χρονικό διάστηµα τώρα γινόµαστε µάρτυρες πολλών
αναβαθµίσεων και µετακινήσεων Στελεχών της Εταιρείας που σε καµία περίπτωση, αν και έχουµε
άποψη, δεν επιθυµούµε να κρίνουµε την επιχειρησιακή τους ορθότητα ωστόσο δεν µπορούµε να µην
σταθούµε κριτικά στο ότι σχεδόν στο σύνολο τους προέρχονται από την ΕΚΟ λες και δεν υπάρχουν
αξιόλογα Στελέχη στο χώρο της ΕΛΠΕ Α.Ε. και πολλώ δε µάλλον στον ευαίσθητο χώρο των
∆ιυλιστηρίων. Μεταξύ άλλων αναρωτιόµαστε πόσο σίγουρη αισθάνεται η ∆ιοίκηση για την

τοποθέτηση του συγκεκριµένου ∆ιευθυντή ∆ιοικητικών Υπηρεσιών Οµίλου ο οποίος στην πρώτη
επαφή του µε τους εργαζοµένους, τους αντιµετώπισε µε ύφος χιλίων καρδιναλίων κάνοντας σαφές το
"όραµα" του για ∆ιοίκηση µέσω... skype και αναρωτιόµαστε πόση υπερηφάνεια νιώθουν οι σύντροφοι
του στο Αγωνιστικό Μέτωπο µιας και ο συγκεκριµένος ∆ιευθυντής είναι και συνδικαλιστής
εκλεγµένος µε την παράταξη τους στην ΠΕΠΕΚΟ έως και σήµερα. Αλλά ξέρουµε πια, όλοι οι
συνδικαλιστές είναι εργοδοτικοί εκτός από αυτούς που ξεχειλίζουν αγνότητα…
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στο ∆.Σ. της Θεσσαλονίκης προκηρύχτηκαν οι εκλογές που θα αναδείξουν την επόµενη ∆ιοίκηση του
ΠΣΕΕΠ. Στον ∆ιοικητικό Απολογισµό, όλη αυτή την τριετία αναδείξαµε όλες τις διαφωνίες µας και
φυσικά τον καταψηφίσαµε, ενώ στον Οικονοµικό Απολογισµό αφού κάναµε τις παρατηρήσεις µας, τον
υπερψηφίσαµε µε την λογική του εξορθολογισµού των οικονοµικών του Συνδικάτου στο µέλλον.
Τις απόψεις και τις θέσεις µας για το µέλλον του Σωµατείου µας, θα µας επιτρέψετε να σας τις
γνωστοποιήσουµε αναλυτικά τις επόµενες µέρες. Όλοι γνωριζόµαστε µεταξύ µας και όλοι
γνωρίζουµε καλά πόσα πρέπει να αλλάξουν για να χτίσουµε όλοι µαζί το Συνδικάτο που
ονειρευόµαστε.
Όσοι συνάδελφοι επιθυµούν να συµµετέχουν και να γίνουν αρωγοί σε αυτή την προσπάθεια µπορούν
να επικοινωνήσουν µε τον συν. Αν. Μουστακούδη στις ΒΕΘ, µε τον συν. Κ. Παπαγιανόπουλο στις
ΒΕΕ τον συν. Κ. Κοσµέτο στις ΒΕΑ , και τον συν. Φουντουκάκη Γιώργο στα κεντρικά γραφεία.
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