4 Γενάρθ 2017
Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,
Ευχόμαςτε καλι χρονιά με υγεία ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ και τισ οικογζνειεσ τουσ. Η
χρονιά του 2017 κα ζχει δυςκολίεσ μπροςτά μασ, τισ οποίεσ πρζπει με αγωνιςτικι ςτάςθ και
αιςιοδοξία να αντιμετωπίςουμε.
Η χρονιά ςτα ΕΛΠΕ μπικε με τθν υλοποίθςθ τθσ απαίτθςθσ των εργαηομζνων ςτο ςφνολό
τουσ για τεχνικι υποςτιριξθ των βαρδιϊν με 2ο θλεκτρολόγο, τεχνίτεσ οργάνων και μθχανικοφσ.
Εδϊ όμωσ για άλλθ μια φορά αξιοποιείται από τθν εταιρεία θ μζκοδοσ τθσ εργολαβίασ. Στισ ΒΕΑ,
για παράδειγμα, από 1θ Γενάρθ, ενςωματϊκθκαν οι ςυνάδελφοι ςτθ βάρδια. Ωςτόςο, αρκετοί
ςυνάδελφοι που ςτελεχϊνουν αυτζσ τισ κζςεισ είναι εργαηόμενοι ςε εργολάβο, 5 τεχνίτεσ
οργάνων και 5 μθχανικοί, ενϊ οι θλεκτρολόγοι υπολείπονται 2 πόςτων, τα οποία κα καλφπτουν οι
ςυνάδελφοι με 12ωρθ υπερωριακι εργαςία.
ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Το πρόβλθμα, κατά τθ γνϊμθ μασ, είναι ότι αξιοποιείται θ εργολαβία και ςτθ βάρδια. Για
να είμαςτε πιο ακριβείσ επεκτείνεται και ςτθ βάρδια. Μετά τθν κακιζρωςθ τθσ κάλυψθσ πόςτων
βάρδιασ ςτα τμιματα κειαφιοφ ςε ΒΕΑ και ΒΕΕ, ζρχονται με αυτζσ τισ εξελίξεισ και άλλα πόςτα.
Ακόμα, με αυτό τον τρόπο «ςπάει» θ ςφμβαςθ, όταν για τθν ίδια δουλειά υπάρχει εντελϊσ
διαφορετικι αμοιβι.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΤΗ
Η λφςθ που πρζπει και μπορεί να δοκεί, είναι θ πρόςλθψθ εργαηομζνων με εργαςιακι
ςχζςθ αορίςτου χρόνου και θ υπαγωγι τουσ ςτθν ΕΣΣΕ των ΕΛΠΕ. Είναι θ κατάργθςθ του κεςμοφ
τθσ εργολαβίασ ςτον Όμιλο ςυνολικότερα. Να γίνουν οι κατάλλθλεσ προςλιψεισ, για να
καλυφκοφν όλα τα κενά.
Αυτό δεν πρόκειται βζβαια να το φζρει θ καλι κζλθςθ τθσ εταιρείασ, οφτε «το ενδιαφζρον
τθσ για τον άνκρωπο». Μποροφν να το επιβάλλουν μόνο οι αγϊνεσ των εργαηομζνων.
ΟΙ ΕΤΘΤΝΕ ΣΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΣΟΤ ΠΕΕΠ
Μεγάλεσ ευκφνεσ ζχει θ διοίκθςθ του ΠΣΕΕΠ και προςωπικά οι εκλεγμζνοι εκπρόςωποι
των εργαηομζνων ςτο ΔΣ τθσ εταιρείασ, κακϊσ είναι ςε γνϊςθ τουσ θ απόφαςθ αυτι για λειψι
ςτελζχωςθ των τεχνιτϊν βάρδιασ από τισ 5 Οκτϊβρθ 2016. Όχι μόνο δεν ζκαναν κάτι γι’ αυτό,
αλλά πιάςτθκαν να ψεφδονται ενϊπιoν του Γενικοφ Συμβουλίου του ΠΣΕΕΠ, όταν απζκλειαν
κατθγορθματικά ότι μπορεί να υπάρχουν κενά ι να αξιοποιθκοφν εργαηόμενοι ςτον εργολάβο.
Φαίνεται ότι υπιρξε μεκόδευςθ για αυτζσ τισ εξελίξεισ. Είναι επιτακτικό να ςυνεδριάςει το
ΔΣ του Σωματείου και να πάρουν κζςθ όλοι!

