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Συναδέλφισσα, συνάδελφε. 

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες περίεργων συμπεριφορών της Διοίκησης απέναντι 

στο προσωπικό της μονάδας 32 στις ΒΕΕ . Η αρχή έγινε με την ένταξη και δευτέρου ατόμου στο άγημα 

με άμεση συνέπεια στην ασφάλεια της μονάδας αφού σε περίπτωση περιστατικού μένουν κενά πόστα 

που δεν καλύπτονται. 

Σε συνέχεια αυτού, και με πρόσχημα την ασφάλεια, τις τελευταίες ημέρες έχουν αρχίσει να 

τοποθετούνται συσκευές GPS για την ανίχνευση της κίνησης του προσωπικού εντός της μονάδας, 

πιλοτικά βέβαια, με βάση ενημέρωση από την ΕΥΑΕ. 

Είναι ξεκάθαρο πλέον ότι οι παρακολουθήσεις έχουν περάσει στο DNA κάποιων από τα στελέχη της 

εταιρείας. Πρέπει κανείς να είναι εξαιρετικά ευκολόπιστος για να πιστέψει ότι οι παρακολουθήσεις μέσω 

GPS αλλά και το αντιφατικό, η μονάδα να μένει με λιγότερο άτομο όταν στελεχώνεται το άγημα της 

πυρασφάλειας, γίνονται για το καλό μας και την ασφάλειά μας.  

Επειδή δεν έχουμε μάθει να μασάμε τα λόγια μας ούτε να χαϊδεύουμε τα αυτιά των εργαζομένων, 

σάς λέμε ότι η εφαρμογή αυτού του μέτρου από πλευράς Διοίκησης της εταιρείας έχει ως σκοπό και 

βαθύτερο στόχο την μείωση των οργανογραμμάτων, την περικοπή θέσεων εργασίας και τον 

εξευτελισμό της αξιοπρέπειας των εργαζομένων.  

Καλούμε τη διοίκηση της εταιρείας να ματαιώσει άμεσα τα δήθεν πιλοτικά σχέδια της για την 

παρακολούθηση των εργαζομένων και ξεκαθαρίζουμε ότι ακόμα και αν οι «συνεργάτες» στο προεδρείο 

του σωματείου δεν προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα προασπίσουμε τα συμφέροντα των 

εργαζομένων με όλες τις συνδικαλιστικές αλλά και νομικές ενέργειες που θα απαιτηθούν. 

Ας σταματήσουν Επιτέλους τα παιχνιδάκια με την ασφάλεια των εργαζομένων από όπου κι αν 

προέρχονται. 

Τα εντελώς νέα δεδομένα τα οποία η εταιρεία προσπαθεί να επιβάλλει στη δουλειά μας 

συνεπικουρούμενη και από την σιωπηρή αποδοχή του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ, που περιορίζει το 

θεσμικό του ρόλο σε παλαιοκομματικές πρακτικές, βυθισμένες στην αχλή του μύθου, είναι κάτι που δεν 

μπορεί να γίνει ανεκτό. 

Όπως ανεκτά δεν πρόκειται να γίνουν όλα όσα μαθαίνουμε ότι σχεδιάζουν στις πλάτες μας σε όλες τις 

εγκαταστάσεις σε Βορρά και Νότο. Το δικαίωμα στην εργασία αλλά και η αξιοπρέπεια των 

εργαζομένων στους χώρους δουλειάς, για την  Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία είναι έννοιες 

αδιαπραγμάτευτες! 
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