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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Παρά τη δέσμευση της Εταιρείας για ολοκλήρωση των Προσλήψεων εντός του
Αυγούστου η «σκληρή δουλειά» του Προεδρείου κατάφερε να οδηγήσει την ολοκλήρωσή
τους με το Νέο Έτος. Σκληρή δουλειά για κάτι το οποίο έχει ανατεθεί σε ανεξάρτητη
εξειδικευμένη εταιρεία και το Σωματείο δεν έχει κανέναν λόγο και ρόλο σε αυτό παρά
μόνο να καταφέρουν ειδική διαδικασία εξετάσεων για δυσλεκτικούς, όπως και με άλλες
μαθησιακές δυσκολίες, υποψηφίους !!!

Αλήθεια, σκέφτηκε κανείς από τους εμπλεκόμενους (Εταιρεία και Προεδρείο του
Σωματείου), πως το να εντάξεις ξαφνικά ξεχωριστές διαδικασίες και προβλέψεις που δεν
υπήρχαν στην προκήρυξη, θέτει σε κίνδυνο την όλη διαδικασία των προσλήψεων; Πως
ανά πάσα στιγμή μπορεί να προκύψει εμπλοκή αφού είναι βέβαιο πως πολλοί
δυσλεκτικοί συνάνθρωποι μας ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ για ξεχωριστή διαδικασία και γι’ αυτό δεν
έκαναν αιτήσεις; Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη ακύρωσης των προσλήψεων με θλιβερό
επακόλουθο την συνέχιση των εξοντωτικών 12ώρων στη βάρδια;

Και σαν να μην έφτανε αυτό ήρθε η απόφαση της Εταιρείας, προκαλώντας το δημόσιο
αίσθημα, να καλέσει την τελευταία στιγμή όσους υποψηφίους εκείνη είχε απορρίψει
επειδή δεν είχαν τα τυπικά προσόντα να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, την στιγμή που
σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των γραπτών εξετάσεων των υποψηφίων!!! Τους
καλούμε να σταματήσουν το εμπόριο ελπίδας με τις αθώες ψυχές των συνανθρώπων
μας, που πιστεύουν ότι έχουν δικαίωμα σε αμερόληπτους διαγωνισμούς. Έτσι να
γλιτώσουμε το χρόνο και τα χρήματα από ένα δήθεν διαγωνισμό προσλαμβάνοντας
άμεσα τους υποψηφίους που έχουν ήδη προαποφασίσει ώστε οι συνάδελφοί μας να
σταματήσουν επιτέλους τις εξαντλητικές υπερωρίες!!!! Ελπίζουμε να αντιλήφθηκαν πλέον
όλοι οι εργαζόμενοι ποια είναι η... μπλε ανάπτυξη που σχεδιάζεται!.



Στο Δ.Σ. του Σεπτέμβρη επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά, όπως και
προεκλογικά, η σταθερή θέση του Προεδρείου ΠΣΕΕΠ στο πλευρό του μεγαλομετόχου
όπου καλλιεργούσαν τον εφησυχασμό σε σχέση με την αλλαγή του management και τον
μετασχηματισμό του ομίλου ΕΛ.ΠΕ. Έτσι και τωρα διαφημίζει!!! με τον καλύτερο τρόπο τα
προγράμματα εθελούσιας αποχώρησης, μάλιστα τόσο έντονα που θα νόμιζε κανείς ότι
πρόκειται για προεκλογική τους δέσμευση ξυπνώντας μαύρες μνήμες του παρελθόντος
.

Για όσους όμως ακόμα ενδιαφέρονται πού πάνε οι εισφορές μας για το σωματείο,
τους ενημερώνουμε ότι καταψηφίσαμε την έγκριση 4.500 ευρώ για αλλαγή των επίπλων
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Σωματείου των ΒΕΑ στο Δ.Σ. του Σεπτεμβρίου όπου και
ενημερωθήκαμε ότι ακυρώνουν την σύμβαση που υπέγραψε το προηγούμενο Δ.Σ. του
Σωματείου με μια έμπειρη και εξειδικευμένη επιστήμονα για να φέρουν πάλι τους
προηγούμενους διαχειριστές του GDPR πρωτοκόλλου με σχεδόν διπλάσιο κόστος...
Αυτούς ξέρουν, αυτούς εμπιστεύονται !

Η ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. έχει ήδη καταθέσει εγγράφως τις προτάσεις της για το νέο
ασφαλιστήριο συμβόλαιο ιατρονοσοκομειακής περίθαλψης (επισυνάπτεται). Αυτό όμως
που ζητάμε από όλους τους συναδέλφους μας, είναι η κατάθεση και των δικών τους
προτάσεων στα πρότυπα προηγούμενων αντίστοιχων διαδικασιών. Το ζητάμε εμείς μιας
και το σημερινό προεδρείο απαξιεί να το κάνει αυτό ως οφείλει, εγκλωβισμένο στη
μονοκρατορική του άποψη και στο δογματισμό που χαρακτηρίζει τα περισσότερα μέλη
του. Τα συνδικάτα έχουν λόγο ύπαρξης όταν στηρίζουν τη λειτουργία τους σε
Δημοκρατικές, Συμμετοχικές και Πλουραλιστικές διαδικασίες. Κανένας αριθμός
«Σοφών» δεν θα είναι ποτέ αρκετός !

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Οι εξελίξεις είναι γρήγορες και τόσο ραγδαίες που δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια
για εφησυχασμό. Όσοι πιστεύουν ότι με έναν εκπρόσωπο στο Δ.Σ. μιας θυγατρικής
εταιρείας θα μπορέσουν να αποτρέψουν τον όλεθρο που έρχεται στις εργασιακές μας
σχέσεις μάλλον εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα.

Τη Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου θα βρισκόμαστε στην Επιθεώρηση Εργασίας δίπλα
στο πλευρό του απολυμένου συναδέλφου της ΕΚΟ όπου και θα συζητηθεί η ένσταση του
κατά της πρωτοφανούς στην ιστορία των ΕΛ.ΠΕ., μεθόδευσης που τον οδηγεί στην
ανεργία. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν και ας καταλάβουν όλοι οι εργαζόμενοι ότι δεν έχει
σημασία ότι η απόλυση γίνεται στην θυγατρική ΕΚΟ διότι και η ΕΛ.ΠΕ. όπως δήλωσε και
ο Πρόεδρος του Σωματείου μας πλέον σε θυγατρική μετασχηματίζεται!!! Καλούμε το
προεδρείο του ΠΣΕΕΠ να ορίσει τετράωρη στάση εργασίας τη Δευτέρα προς
υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων στον όμιλο.




