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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Στο  έκτακτο ∆.Σ. που πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 11/2/20 στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ 

κυρίαρχο θέµα αποτέλεσε ο ∆ιοικητικός και Οικονοµικός Απολογισµός του Σωµατείου µας για 

το 2019. 

 Η χρονιά που µας πέρασε ήταν πλούσια σε γεγονότα όµως αν προσπαθούσε κανείς να 

ξεχωρίσει  τα πιο κοµβικά  σίγουρα θα στεκόταν  στον Αγώνα  για την  αποτροπή της 

περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ,  στην προσπάθεια βελτίωσης  των Ασφαλιστικών - 

Συνταξιοδοτικών  δικαιωµάτων των εργαζοµένων  και  στην  έναρξη  των  διαπραγµατεύσεων 

για τη νέα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και του  Εσωτερικού Κανονισµού. 

 Σε καµία περίπτωση όµως οι µάχες για τα τρία κοµβικά αυτά ζητήµατα δεν έφεραν σε 

δεύτερη µοίρα τα θέµατα της καθηµερινότητας των εργαζοµένων για τα οποία έγιναν δυναµικές 

παρεµβάσεις προς τα στελέχη της διοίκησης µε απτά αποτελέσµατα που έκαναν την 

καθηµερινότητα των εργαζοµένων πιο ανεκτή. 

 Τα θέµατα Υγιεινής και Ασφάλειας αποτέλεσαν για µια ακόµη χρονιά την πρώτη 

προτεραιότητα στην ατζέντα του Συνδικάτου µας και σε αγαστή συνεργασία µε τις κατά τόπους 

Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας προσπαθήσαµε σε καθηµερινή βάση µε όλες µας τις 

δυνάµεις να επιλύσουµε οποιοδήποτε πρόβληµα είτε υπέπεσε  στην αντίληψή µας είτε µας 

υποδείκνυαν οι εργαζόµενοι. 

 Στο πλαίσιο των παραπάνω συζητήθηκε  στο έκτακτο ∆.Σ του Σωµατείου µας το θέµα 

της U 3300, όπου πάρα τις πολλαπλές διαµαρτυρίες µας και την ανάδειξη του θέµατος σε 

ανώτερο επίπεδο δεν έγινε τίποτα και για αυτό αποφασίστηκε οµόφωνα ότι αν µέχρι την 

∆ευτέρα 17/2/20 η εταιρεία δεν προβεί στις απαιτούµενες ενέργειες για την επίλυση του 

θέµατος µε το δοχείο Ο-3348, θα πραγµατοποιηθεί  προειδοποιητική  τετράωρη  στάση 

εργασίας και σε περίπτωση που συνεχιστεί  η ίδια αντιµετώπιση του θέµατος από την 

διοίκηση,  θα προστατέψουµε την υγεία και την  ασφάλεια των συναδέλφων µας µε κάθε  

δυνατό  µέσο. 

 Στις ψηφοφορίες που ακολούθησαν ο ∆ιοικητικός Απολογισµός υπερψηφίστηκε µε 11 

υπέρ και 7 κατά ενώ ο Οικονοµικός Απολογισµός υπερψηφίστηκε µε 11 υπέρ και 7 λευκά.  

 Για τον τρόπο που θα διεξαχθούν οι Περιφέρειες Συνελεύσεις κατατέθηκαν δύο 

προτάσεις, µια από το Αγωνιστικό Μέτωπο που ζητούσε να γίνουν στάσεις εργασίας κατά την 
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διάρκεια των Συνελεύσεων για να παραστούν περισσότεροι συνάδελφοι και µια του 

Προεδρείου µε την εκτίµηση ότι οι συνάδελφοι δεν χρειάζονται κάποιον να τους "τραβήξει από 

το µανίκι" για να συµµετάσχουν. Το πρόγραµµα των Περιφερειακών Συνελεύσεων και των 

ψηφοφοριών µε ψήφους 17 υπέρ και 1 κατά της πρότασης του Προεδρείου, διαµορφώθηκε ως 

εξής :   

 

Τετάρτη      19/2/20 και ώρα 15:00 στο Αµφιθέατρο των ΒΕΑ 

Πέµπτη       20/2/20 και ώρα 15:00 στο εστιατόριο των ΒΕΕ  

Παρασκευή 21/2/20 και ώρα 14:00 στο Μηχανολογικό των ΒΕΘ 

∆ευτέρα      24/2/20 και ώρα 16:00 στο εστιατόριο στο Μαρούσι.  

 

Συναδέλφισσες, - οι,   

 

 Είναι υποχρέωση όλων να παραβρεθούµε στις Περιφερειακές Συνελεύσεις για τον 

∆ιοικητικό και Οικονοµικό Απολογισµό του Σωµατείου µας αλλά και τις µέρες των ψηφοφοριών 

στις 26 & 27/2/20 ψηφίζοντας ότι σας υπαγορεύει η κρίση και η συνείδησή σας  στέλνοντας 

ένα ξεκάθαρο µήνυµα  ενότητας  και συσπείρωσης των εργαζοµένων γύρω από το 

Συνδικάτο τους προς όλες τις κατευθύνσεις.  

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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