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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω θέματα απόρροια των
συζητήσεων με τη Διοίκηση της Εταιρείας:
1. Holding
Στα πλαίσια του ενεργειακού μετασχηματισμού του Ομίλου, στη συνάντηση
μας με τη Διοίκηση, θέσαμε το θέμα της εκπροσώπησής μας στη νέα
Εταιρεία. Παράλληλα, δόθηκε εντολή στο Δικηγορικό γραφείο του κ. Κ.
Τοκατλίδη να κινήσει όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες για το σκοπό αυτό.
2. Νέος Εργασιακός Νόμος
Συμφωνήθηκε εναρμόνιση στο νέο εργασιακό νόμο, επί το θετικότερον, σε
θέματα που αφορούν παροχές, γονικές άδειες, αμοιβές υπερωριών άνω των
150 ωρών ετησίως κλπ.
3. Ρύθμιση Οφειλόμενων Ρεπό
Θυμίζουμε, για όσους το έχουν ξεχάσει, ότι το ρεπό της βάρδιας είναι σαν το
Σαββατοκύριακο των πρωινών συναδέλφων. Έτσι ζητήσαμε ρύθμιση αμοιβής
των οφειλόμενων ρεπό της βάρδιας όσων συναδέλφων το επιθυμούν.
4. Προσαυξήσεις Διακίνησης ΒΕΑ
Συνεχίζεται η πληρωμή των απλήρωτων, κατά το παρελθόν, προσαυξήσεων
στη Διακίνηση ΒΕΑ που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη θητεία μας.
Μέχρι τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί το έτος 2017.
5. Υπηρεσιακό Συμβούλιο
Ζητήσαμε να οριστεί άμεσα συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την
κάλυψη των κενών θέσεων που έχουν προκύψει στο οργανόγραμμα, ώστε να
σταματήσουν τα εξαντλητικά 12ωρα.
6. Επιτροπές Προσλήψεων
Συγκροτήθηκαν οι Επιτροπές Προσλήψεων και ξεκινούν οι διαδικασίες από τη
Δευτέρα 09/08/21.
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7. Εναρμόνιση Καταστατικού ΠΣΕΕΠ
Ζητήθηκε η συνδρομή του Δικηγορικού γραφείου του κ. Ν. Δήμα, προκειμένου
να εναρμονιστεί το Καταστατικό μας με όσα προβλέπονται από το νέο
εργασιακό νόμο.
8. Ιατροφαρμακευτικό - Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα
Έγινε ενημερωτική συνάντηση με τους εκπροσώπους της Διοίκησης.
Ζητήθηκε από πλευράς μας, εκτός των άλλων, να ξεκινήσουν άμεσα οι
διαδικασίες για την προκήρυξη διαγωνισμού για τα δύο αυτά σοβαρά θέματα.
Ορίστηκαν Τεχνικοί μας Σύμβουλοι για τα παραπάνω οι κκ. Χαράλαμπος
Φύτρος και Αθανάσιος Αποστολόπουλος.
9. Προσωπικό Ασφαλείας
Επεξεργαζόμαστε το νέο σχέδιο του Προσωπικού Ασφαλείας για την κάλυψη
ζωτικών αναγκών του κοινωνικού συνόλου, όσο μας αφορά, κατά τη διάρκεια
απεργιών, το οποίο πρέπει να υπογραφεί και κατατεθεί στο Υπουργείο
Εργασίας μέχρι 25/11/21.
Για οτιδήποτε νεότερο θα ενημερώνεστε υπεύθυνα με ανακοινώσεις από το
Σωματείο.
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