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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Την  Παρασκευή  07/05/2021  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  ενημερώνοντας  τα  μέλη  του  
Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  χρησιμοποίησε  επί  λέξη  τους  όρους  διαφάνεια  και  αξιοκρατία  ως  πυλώνες  
για  την  επόμενη  ημέρα  που  σχεδιάζεται  για  τους  εργαζόμενους  στον  Όμιλο. 
 Δυστυχώς  όμως,  τις  τελευταίες  μέρες  κάθε  άλλο  παρά  επιβεβαιώνεται…  Με  ευθύνη  
του  Γεν.  Δ/ντή  Διυλιστηρίων  κου  Δημόγιωργα  και  του  Γεν.  Δ/ντή   ΒΕΘ  κου  Πασπαλιάρη,  
έγιναν   προκλητικές,  «επιλεκτικές!!»  παρεμβάσεις,  ενδεικτικές  του  πως  βλέπουν  την  
Εταιρεία  και  τον  τρόπο  που  Διοικούν.   
 Παραβιάζοντας  διαδικασίες,  προσβάλλοντας  και  εκθέτοντας  ανθρώπους,  ακόμα  και  
τα  ίδια  τους  τα  Δ/ντικά  Στελέχη,  προχώρησαν  σε  απαράδεκτη  παρέμβαση,   αλλάζοντας  
εισηγήσεις  αρμόδιων  Δ/νσεων  σε  μισθολογικά  κλιμάκια  στο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο,  
αδικαιολόγητες κινήσεις σε Τμήματα, που προσθέτουν προβλήματα αντί να λύνουν, 
συνεχίζοντας  την  επικίνδυνη για την εταιρεία   στάση  τους  που  τήρησαν  π.χ. με  τις  οσμές  
από  τις  καταγγελίες  των  όμορων  Δήμων,  δίνοντας   μια  εικόνα  Διεύθυνσης  που  δεν  έχει  
συνείδηση  του  ρόλου  και  των  ευθυνών  της.   
 Δηλώνουμε  κατηγορηματικά  προς  κάθε  κατεύθυνση  πως  οι  εργαζόμενοι   που  ζουν,  
αναπνέουν  και   στηρίζουν  τα  εργοστάσια,  θα  σταθούν  απέναντι  σε  κάθε  προσπάθεια  
χειραγώγησης  συνειδήσεων  και  ακύρωσης  κανόνων  και  διαδικασιών  που  με  αγώνες  
κατακτήθηκαν  και  κατοχυρώθηκαν  σε Εσωτερικό  Κανονισμό  και  ΕΣΣΕ.     

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Αύριο  Τετάρτη  12/05/21  και  από  ώρα  06:00 έως  19:00, για  ΒΕΑ, ΒΕΘ  &  ΒΕΕ  
στα  κατά  τόπους  γραφεία του Σωματείου,  και  στο  Μαρούσι  από  09:00 έως 16:00, στην  
αίθουσα  Εκπαίδευσης  (-1  όροφος),  καλούμαστε  να  εγκρίνουμε τον  Διοικητικό  & Οικονομικό  
Απολογισμό 2020 – Προϋπολογισμό 2021  ΠΣΕΕΠ & ΤΑΑΤ,  Εκλογή  ΚΕΦΕΠ  που  θα  
πραγματοποιήσει  τις Αρχαιρεσίες  μας,  καθώς  και  την  Εκπροσώπησή  μας  στη  ΓΣΕΕ  από  
Ομοσπονδία  ή  Εργατικό  Κέντρο.   
 Τόσο η  συμμετοχή  στις  διαδικασίες  ψηφοφοριών  όσο  και  η  υπερψήφιση  των  

Απολογισμών,  θα  μεταφέρουν  μηνύματα  τα  οποία  θα  επιβεβαιώσουν  την  απαραίτητη  
συνοχή  και  ενότητα  των  μελών  του  Σωματείου μας  αλλά  και  την  σταθερή, 
αδιαπραγμάτευτη  και  αταλάντευτη  στάση  μας  απέναντι  στις  μεθοδεύσεις  που  για μία  
ακόμα  φορά  θέτουν  σε  κίνδυνο  την  ίδια  μας  την  εργασιακή  υπόσταση.   
 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΝΑΙ  ΣΤΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ  ΜΑΣ  ΜΕΛΛΟΝ 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΝΑΙ  ΣΤΗΝ  ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ  ΜΑΣ  ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ 

ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΝΑΙ  ΣΤΗΝ  ΕΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΥΣ  ΑΓΩΝΕΣ  ΤΟΥ  ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ  ΜΑΣ 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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