
 

 

 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 31.05.2019 
12.06.2019 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Στα πλαίσια του ΔΣ ΠΣΕΕΠ της 31.05.2019, καταθέσαμε τις θέσεις μας για τα μεγάλα θέματα της 

Ιδιωτικοποίησης και της υλοποίησης της συμφωνίας του 2016 καθώς και θέματα της 

καθημερινότητας, τα οποία δυστυχώς έχουν παραμεληθεί, αφού εδώ και μήνες οι περισσότεροι 

εκλεγμένοι στο Προεδρείο ασχολούνται με τις προεκλογικές τους εκστρατείες, αναλώνοντας τις 

συνδικαλιστικές άδειες και απαλλαγές για τους προσωπικούς - κομματικούς τους σχεδιασμούς. Τον 

επόμενο μήνα θα συνεχίσουν με τις κομματικές τους υποχρεώσεις και αργότερα με την καλοκαιρινή 

τους άδεια. 

Ιδιωτικοποίηση  

Όπως φάνηκε ξεκάθαρα και από τα όσα αναφέρθηκαν στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των 

Μετόχων ΕΛΠΕ, δεν αρκεί το να είμαστε σε «εγρήγορση», ούτε να περιμένουμε το πως θα εξελιχθεί 

η προσφυγή στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές. Αυτοί σχεδιάζουν ήδη την επόμενη μέρα με αλλαγή του 

καθεστώτος Διοίκησης (management), με ή χωρίς πώληση μετοχών του Δημοσίου και πέρασμα του 

ελέγχου στον Λάτση!! Απλά περιμένουν τα αποτελέσματα των εκλογών και οι «ανυπόμονες» 

κραυγές μεγαλοστελεχών στο Μαρούσι, δεν αφήνουν καμιά αμφιβολία για το τι σχεδιάζουν…  

Τονίζουμε ξανά ότι η ακύρωση της Ιδιωτικοποίησης είναι ΠΟΛΙΤΙΚΗ απόφαση. όπως πολύ 

χαρακτηριστικά μας είχε πει στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο ο δικηγόρος του ΠΣΕΕΠ αλλά και το 

Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ και γι’ αυτό άλλωστε ζητήσαμε από όλα τα κόμματα να πάρουν θέση και 

καταθέσαμε ψήφισμα στη Βουλή. 

Θυμίζουμε την περίπτωση του Νερού (ΕΥΔΑΠ & ΕΥΑΘ) ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ακύρωσης 

της πλήρους ιδιωτικοποίησης και διατήρησης της Κρατικής Παρέμβασης. Μέσα από νομικές – 

επικοινωνιακές – συνδικαλιστικές πιέσεις και κινητοποιήσεις, δόθηκε ΠΟΛΙΤΙΚΗ λύση και προέκυψε 

κοινή υπουργική απόφαση της  Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 

Αποκρατικοποιήσεων, 262/21-2-2018 (ΦΕΚ 614Β 22-2-2018)   

Θυμίζουμε την απόφαση Ομοσπονδίας και Σωματείων Ομίλου (υιοθετήθηκε και από το Προεδρείο 

του ΠΣΕΕΠ, βλέπε κοινό Δελτίο Τύπου 12.06.2018) «Τα Σωματεία μας προχωράνε άμεσα σε 

δράσεις οι οποίες χωρίζονται τόσο όσον αφορά το νομικό σκέλος (ΣτΕ, Ευρωπαϊκά Δικαστήρια) όσο 

και στο επικοινωνιακό σκέλος (διανομή φυλλαδίων, οργάνωση Συνεντεύξεων κ.α.). Πέραν των 

παραπάνω δράσεων τίθεται σε εφαρμογή στο άμεσο χρονικό διάστημα και το σκέλος των 

αγωνιστικών κινητοποιήσεων».  

Δυστυχώς δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμούς και αυτό γίνεται ακόμη ποιο φανερό 

βλέποντας τις εξελίξεις σε ΔΕΣΦΑ – ΔΕΠΑ… 

Οι αγώνες από εμάς πρέπει να συνεχίσουν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση και στόχο την 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την οριστική ακύρωση της Ιδιωτικοποίησης και την κατοχύρωση 

του Δημόσιου Ελέγχου στα ΕΛΠΕ, απέναντι στα σχέδια κάθε Κυβέρνησης, Αντιπολίτευσης 

ή κερδοσκοπικών συμφερόντων. 

Δήλωση-συμφωνία 2016 

Για εμάς η δήλωση - συμφωνία του 2016 είναι  Ορόσημο, καθώς προέκυψε ύστερα από διεκδίκηση 

και αγώνα του Σωματείου και των εργαζομένων. Είναι η πρώτη φορά που η Εταιρεία υπογράφει την 

ανάγκη για αύξηση των οργανογραμμάτων και μάλιστα καθορίζονται συγκεκριμένα οι ανάγκες, ο 

τρόπος κάλυψης και ο χρόνος υλοποίησης τους. Για εμάς οι διεκδικήσεις ξεκινάνε από εκεί και πάνω. 
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Έτσι, οι προσλήψεις που έγιναν, δεν είναι «περισσότερες» από τις συμφωνημένες. Αντίθετα αυτές 

δεν αρκούν για την υλοποίηση της συμφωνίας, αλλά και για την κάλυψη των αναγκών, ούτε στο 

ελάχιστο. 

Εν κατακλείδι όχι μόνο δεν έγιναν 50 προσλήψεις εξτρά, αλλά καθυστέρησαν και 1,5 χρόνο  

για να γίνουν και τελικά είναι λιγότερες από όσες απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία 

των μονάδων και την εφαρμογή της δήλωσης συμφωνίας, δηλαδή από τα ήδη 

συμφωνημένα και υπογεγραμμένα και δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τις όποιες 

«άτυπες» απαλλαγές από την εργασία «ημέτερων» του προεδρείου και άλλα απαράδεκτα 

«χατίρια». 

Σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας και στο ΔΣ των ΕΛΠΕ για την υλοποίηση της συμφωνίας του 

2016, ενδεικτικά αναφέραμε για πολλοστή φορά και στο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ τα εξής: 

• Κάλυψη με εφεδρικό χειριστή σε όλες τις 
βάρδιες. 

• Κάλυψη των κενών από αποχωρήσεις και 
μετακινήσεις (3 μήνες πριν προκύψουν). 

• Αναπροσαρμογή των προσλήψεων για την 
μείωση των υπερωριών σε ποσοστό 
τουλάχιστον 50% με έτος «αναφοράς» τις 
αντίστοιχες ώρες υπερωριακής απασχόλησης 
του 2016  

• Περιγραφές των θέσεων εργασίας (είναι 
έτοιμες εδώ και ένα χρόνο). 

• Κάλυψη οργανογράμματος του τμήματος 
οργάνων και μηχανολογικού ΒΕΘ με 3 άτομα 
για διευθέτηση του on call 

• Αύξηση της εκπαίδευσης σε ΒΕΑ και ΒΕΕ 
κατά 5 ημέρες. 

• Πόστο στο θερμικό ΒΕΑ. 

 

Όσο για την στάση του Προεδρείου απέναντι στην ΠΟΕ για τις πληρωμές των συνδρομών, 

τι να πει κανείς!!! Το καταστατικό της ΠΟΕ, που συναποφασίσαμε και σαν ΠΣΕΕΠ εδώ και χρόνια 

και το τηρούσαμε χωρίς να μπει θέμα, είναι ξεκάθαρο και δεν επιδέχεται ερμηνειών. Στον δε 

οικονομικό προϋπολογισμό του Σωματείου για το 2019, υπάρχει έγκριση για αυτά τα χρήματα. Η μη 

καταβολή τους στην ΠΟΕ για λόγους που δεν αφορούν τους εργαζομένους και δήθεν ερμηνείας του 

καταστατικού μετά από 20 χρόνια είναι φανερό πως είναι προσχηματική… 

 

Τέλος, έπρεπε να ενημερώσουμε ξανά!! το Προεδρείο, για το ότι η Εταιρεία παρακράτησε για τις 

εκδρομές διαφορετικά ποσά ανά συνάδελφο για τις ίδιες παροχές και περιόδους, χωρίς να 

υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια και ίδια για όλους. Η απάντηση τους ήταν πραγματική έκπληξη, 

«Όποιος ενδιαφέρεται, να επικοινωνήσει ο ίδιος “λόγο προσωπικών δεδομένων”». Εδώ θέλουμε να 

τους ρωτήσουμε, από που είχαν την πληροφόρηση όταν ενημέρωναν τους εργαζόμενους, ότι στις 

23 Γενάρη η Εταιρεία συμφώνησε να μην γίνει καμία παρακράτηση για τις εκδρομές. Ποιος είπε 

ΨΕΜΑΤΑ ; 

Επίσης τους ενημερώσαμε ότι για το 2019 δόθηκαν στους εργαζόμενους σε βάρδια,  6 μέρες ρεπό 

λόγω 39ωρού, ενώ θα έπρεπε να δοθούν 7, καθώς το 39ωρο παράγει 6,5 ημέρες ρεπό τον χρόνο 

και επομένως κάθε 2η χρονιά πρέπει να παίρνουν 7, κάτι το οποίο τους το υπενθυμίζουμε από τον 

Δεκέμβρη του 2018. 

Συναδέλφισσες, οι 

Οι καιροί δεν περιμένουν…  

Ενωμένοι, συσπειρωμένοι, υπερασπιζόμαστε δικαιώματα και κατακτήσεις που με αγώνες 

κερδίσαμε..  

Απορρίπτουμε τα διασπαστικά παιχνίδια των «παραγόντων», που στην πλάτη των 

εργαζομένων θέλουν να χτίσουν καριέρες… 

 

 

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ 


