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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Πέρασαν λίγα μόλις 24ωρα από την πρότασή μας που επιχειρεί με σοβαρότητα και υψηλό αίσθημα 

ευθύνης να βγάλει το Σωματείο μας από το αδιέξοδο, όπου με απόλυτη ευθύνη του Προεδρείου, έχει βυθιστεί. 

Πέρασε ακόμη λιγότερος χρόνος από την προηγούμενη ανακοίνωση μας όπου γράφαμε χαρακτηριστικά ότι 

οι μόνοι που δεν θέλουν την πρότασή μας είναι η Διοίκηση της Εταιρείας και οι συνεργάτες της και οι 

Διοικούντες έσπευσαν να μας δικαιώσουν. 

Με την ανακοίνωσή της η Διοίκηση της Εταιρείας στις 04/03/22 επικοινωνεί με τους εργαζόμενους 

για μία σειρά προσλήψεων με βάση το όραμα της Vision 25 που αποτελούν την 2η φάση προσλήψεων όπως 

είχε ανακοινωθεί στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. στις 24/03/21. Αναμφισβήτητα, ήταν μία 

πάρα πολύ καλή προσπάθεια για να καλύψει τον ''εκλεκτό της'', ο οποίος έτρεξε με ανακοίνωση του 

Σωματείου να τις εξειδικεύσει, όμως θα είχε και πραγματική αξία αν απαντούσε και στα εξής ερωτήματα: 

● Πόσοι χειριστές παραγωγής, δοκιμαστές Χημείου, πυροσβέστες, φύλακες και γενικότερα 

εργαζόμενοι στο πρόγραμμα της βάρδιας θα προσληφθούν; 

● Πόσοι συνάδελφοί μας έχουν αποχωρήσει με το τελευταίο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου και 

πόσοι από αυτούς έχει προβλεφθεί να καλυφθούν από τις υπάρχουσες προσλήψεις και πόσοι στο 

μέλλον; 

● Πόσοι τεχνίτες συντήρησης προβλέπεται να προσληφθούν και γιατί δεν αναφέρονται στην 

ανακοίνωση της Εταιρείας; 

Προτείνουμε επίσης Εταιρεία και Προεδρείο του Σωματείου να προχωρούν, από εδώ και στο εξής, σε 

κοινές ανακοινώσεις για να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος και να μην μπερδεύονται τόσο οι ίδιοι όσο και οι 

εργαζόμενοι…  

      Εκκωφαντική ταυτόχρονα, θα χαρακτηρίζαμε και τη σιωπή τόσο από πλευράς Διοίκησης της Εταιρείας 

όσο και από το καταψηφισμένο Προεδρείο του Σωματείου για το τί μέλλει γενέσθαι με τους συναδέλφους 

μας που εξακολουθούν να χαρακτηρίζονται ως ευπαθείς ομάδες και απουσιάζουν από την εργασία τους για 

περισσότερο από δύο χρόνια τώρα. Θα ασχοληθεί κανείς πραγματικά με το μέλλον και τις αγωνίες αυτών των 

συναδέλφων; 

     Σε ό,τι αφορά το θέμα της πρόσληψης των συγγενών πρώτου βαθμού των θανόντων συναδέλφων, που η 

Διοίκηση της Εταιρείας παραβιάζει κατάφωρα εδώ και χρόνια τον Εσωτ. Κανονισμό και επιτέλους τόλμησε 

να… ψελλίσει το καταψηφισμένο Προεδρείο του Σωματείου, η λύση είναι απλή. Αν υπάρχει οποιοδήποτε  

πρόβλημα, καλούμε τη Διοίκηση της Εταιρείας να τα προσλάβει με την ίδια διαδικασία όπως έπραξε 

και στην τελευταία πρόσληψη τέκνου οικουμενικού συνδικαλιστή από την πίσω πόρτα μόλις το μήνα 

που μας πέρασε χωρίς να υποβληθεί στην έτσι κι αλλιώς ψυχοφθόρα διαδικασία διαγωνισμών και 

γραπτών αλλά και προφορικών εξετάσεων… παιδιά ενός άλλου “Θεού”.  

Απαιτούμε άμεση τήρηση της διμερώς υπογεγραμμένης Συμφωνίας για άμεση πρόσληψη όλων των 

συγγενών πρώτου βαθμού των θανόντων συναδέλφων, ανεξάρτητα από εισοδηματικά κριτήρια (γιατί το 

ακούσαμε κι αυτό !) και το πόσοι είναι αριθμητικά. Το ότι τους φαίνονται πολλοί είναι γιατί πολλοί είναι και 

οι συνάδελφοι που έχουν χάσει τη ζωή τους εν ενεργεία και σταματάμε τη κουβέντα εδώ. Τόσο απλά και 

ξεκάθαρα. 



Στο τελευταίο δε Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο φάνηκε ξεκάθαρα ότι έγινε για… να ανακοινωθεί 

από το Προεδρείο του Σωματείου, ξεπεράστηκε και η απλή λογική. Ξεκινάμε από το πρωτόγνωρο να γίνεται 

Εργοδηγός με υποσχετική μετά από έξι μήνες στη Διύλιση ΒΕΑ και αφού έχει καλυφθεί η θέση του με 

προαγωγή Χειριστή Α, να μην γίνεται καμία προαγωγή παρά τα κενά των τριών (3) Εργοδηγών, τριών (3) 

Χειριστών Α΄ και ενός Συντονιστή που υπάρχουν στα OFF SITES στην Εσωτερική Διακίνηση ΒΕΘ κ.α.  Όλα 

τα παραπάνω, αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα για το πώς αντιλαμβάνεται η Διοίκηση της Εταιρείας, την 

αξιοκρατία, τα πραγματικά προβλήματα που υπάρχουν στην Παραγωγή αλλά και πόσο πολύ “προσπαθεί” το 

Προεδρείο του Σωματείου να τα αναδείξει για να επιλυθούν.  

Ποια είναι όμως αλήθεια η διαδικασία εξάλειψης ποινών που διαβάσαμε και ξαφνικά θα εφαρμόσει η 

Διοίκηση όπως ξαφνικά και για… “άγνωστους” λόγους είχε προφασιστεί τις ποινές για να κόψει προαγωγές 

στο παρελθόν. Άραγε θα εφαρμοστεί η διαδικασία εξάλειψης ποινών και θα ισχύσει κατά προτεραιότητα 

και για αυτούς που η Εταιρεία τότε έδειξε το σκληρό της πρόσωπο ώστε να αποκατασταθούν, ή θα 

ισχύσει μόνο για αυτούς που επέλεξαν “σωστά” στις τελευταίες εκλογές και ψηφοφορίες; 

Αφήσαμε για το τέλος, το θέμα των μισθολογικών προαγωγών όπου για μία ακόμη φορά κανείς δεν 

γνωρίζει αν τηρήθηκε η συμβατική υποχρέωση για το 0,3% του μισθολογικού κόστους και πρέπει να 

θυμίσουμε στα στελέχη της Εταιρείας ότι τα χρήματα των κλιμακίων δεν βγαίνουν από την τσέπη τους για να 

τα διαθέτουν όπως εκείνοι επιθυμούν. Και βέβαια για άλλη μια φορά ο “δαίμων της διαπλοκής”... έφτιαξε 

βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές στην Θεσσαλονίκη.  

Οι συνάδελφοι της Διεύθυνσης  Συντήρησης στις ΒΕΘ, οι οποίοι είναι οι πρώτοι και σίγουρα δεν θα 

είναι οι μόνοι, έφτασαν στο σημείο να αντιδράσουν έντονα για την κοροϊδία που υφίστανται με τις 

μισθολογικές προαγωγές στο τμήμα τους και ζήτησαν απαντήσεις από την ιεραρχία του συγκροτήματος. 

Ιδιαίτερης μνείας χρήζει το γεγονός πως το Προεδρείο αν και καλέστηκε να επιληφθεί του θέματος, αδράνησε 

φυσικά και εντέλει προσπάθησε ακόμα και να μαλώσει (!!!) τους συναδέλφους που ορθά αντέδρασαν στις 

μεθοδεύσεις και πρακτικές της Εταιρείας. Παράδειγμα προς μίμηση η στάση των συναδέλφων και μια ακόμη 

στιγμή ντροπής για το καταψηφισμένο Προεδρείο...  

Η αυθαιρεσία των στελεχών της Εταιρείας, η οποία πυροδοτείται και από την καταψήφιση του 

Προεδρείου του Σωματείου, προκαλεί πρωτοφανή σε μέγεθος κομματικά – πολιτικά – συνδικαλιστικά 

παιχνίδια στην ιστορία του Ομίλου και προσβάλλει βάναυσα την αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη των 

συναδέλφων. Αρκεί ένας εργαζόμενος που δεν είναι από τη “πλευρά” τους, για να καταστρατηγηθεί 

κάθε διαδικασία και κάθε έννοια νομιμότητας όπως στη περίπτωση συναδέλφου που “τιμωρείται”  

αυτός με άμεση διακοπή Σύμβασης Δανεισμού για μια παράλειψη! Όλα στο πλαίσιο προστασίας των 

εργολάβων.  

Κλείνοντας, καλούμε τη Διοίκηση της Εταιρείας να κάνει πράξη το δίκαιο αίτημα που είχαμε αναφέρει 

μερικούς μήνες πριν, ενόψει της κερδοφορίας του Ομίλου και όπως μοίρασε μέρισμα στους μετόχους να 

αποδώσει και στους εργαζομένους. Με αυτό τον τρόπο θα επιβραβεύσει τους συναδέλφους για την μεγάλη 

συνεισφορά τους στην ανάπτυξη της Εταιρείας αλλά και θα κλείσει τα στόματα των λίγων αυτών 

“συνδικαλιστών” οι οποίοι με την ανοχή της Διοίκησης μοιράζουν ανέξοδα… πριμ δεξιά και αριστερά και 

παίζουν με την ηρεμία μας. 

 

                                                                                                                        

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ.                                                                                                              


