
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

21/03/22 

Συναδέλφισσες,οι 

Πέρασε ένας μήνας από την καταψήφιση του Οικονομικού Απολογισμού – Προϋπολογισμού του ΠΣΕΕΠ 

αλλά και την καταψήφιση της ίδρυσης Επαγγελματικού Ταμείου, για να επιβεβαιώσουμε αυτό που ήδη γνωρίζαμε 

όλοι. Πως το σημερινό προεδρείο θα προσπαθήσει να παραμείνει γαντζωμένο στις καρέκλες του, αγνοώντας 

επιδεικτικά τα αποτελέσματα της Γενικής Συνέλευσης  εφευρίσκοντας ένα σωρό τρόπους ώστε να παραβιάζουν 

κάθε έννοια νομιμότητας, εντιμότητας και σεβασμού στις αποφάσεις των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ. 

Δεν μπορούμε για άλλη μια φορά να μην καταγγείλουμε την απαράδεκτη πρακτική της διοίκησης της 

εταιρείας όσον αφορά τον τρόπο και την απευθείας συμπλήρωση της θέσης του Τεχνικού Ασφαλείας στις ΒΕΘ, 

χωρίς προηγουμένως να υπάρξει εσωτερική προκήρυξη έτσι ώστε όλοι οι έχοντες τα απαραίτητα τυπικά προσόντα 

να έχουν την δυνατότητα  να διεκδικήσουν τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτο για το ίδιο ακριβώς θέμα να εφαρμόζονται 

δύο μέτρα και δύο σταθμά ανάμεσα στα διυλιστήρια του Ομίλου. Καλούμε τη διοίκηση της εταιρείας να 

ανακαλέσει την απόφαση της για απευθείας συμπλήρωση της θέσης και να προχωρήσει σε εσωτερική προκήρυξη 

ούτως ώστε να αποκατασταθεί η αξιοκρατία και ισονομία μεταξύ των συναδέλφων. 

Η ευθεία παρέμβαση των υψηλών κλιμακίων της διοίκησης της εταιρείας στη λειτουργία του Συνδικάτου μας 

μέσω της αλλαγής των εισηγήσεων για τα μισθολογικά κλιμάκια των τμημάτων στη Συντήρηση ΒΕΘ 

καταδεικνύει το μέγεθος της αναξιοκρατίας που υπάρχει αφού έφτασαν να αναιρούν τις προτάσεις 

προϊσταμένων και διευθυντών της για να εξυπηρετήσουν συνδικαλιστικούς και μικροπολιτικούς λόγους που 

δυστυχώς έχουν άμεσες επιπτώσεις στην ίδια μας την ασφάλεια και κατ΄ επέκταση στις ζωές μας. 

Όσον αφορά το θέμα των προσλήψεων ευχόμαστε ειλικρινά όταν ανακοινωθούν τα ονόματα των 

νεοπροσληφθέντων να μην δικαιωθούν οι ''κακεντρεχείς’’ οι οποίοι κατήγγειλαν την φωτογραφική εκ των 

υστέρων συμμετοχή συνανθρώπων μας με μαθησιακές δυσκολίες στο διαγωνισμό. Σε αυτή τη περίπτωση θα 

είμαστε υποχρεωμένοι να απευθυνθούμε και στον έτερο μεγαλομέτοχο (ναι, ακόμα το δημόσιο είναι) έτσι ώστε 

να πάρει σαφή και ξεκάθαρη θέση για όσα τραγικά και επικίνδυνα συμβαίνουν στην διαδικασία των προσλήψεων. 

Ελπίζουμε τα ''περί των προσλήψεων'' να μην τα πληρώσουμε ΚΑΙ στην νέα Σύμβαση Εργασίας…. 

Έχει περάσει ένας μήνας από την καταψήφιση του Επαγγελματικού Ταμείου και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει καμία 

ενέργεια ούτε από πλευράς καταψηφισμένου προεδρείου του σωματείου ούτε από πλευράς διοίκησης της 

εταιρείας για την άμεση προκήρυξη Διεθνούς διαγωνισμού για το  ασφαλιστικό μας πρόγραμμα. Καλούμε  τη 

διοίκηση της εταιρείας να προχωρήσει άμεσα στη διενέργεια  Διεθνούς διαγωνισμού και να σταματήσουν τα 

παιχνίδια με τον κουμπαρά των εργαζομένων. 

 

Συναδέλφισσες,οι 

Οι καταψηφισμένοι εκδρομείς - ''συνδικαλιστές'' επιμένουν να κάνουν τους συνδικαλιστές και η εταιρεία να κάνει 

πως τους ακούει. Αυτή όμως η παρωδία που βιώνουμε πρέπει να τελειώσει αφού για μια ακόμη φορά οι 

εργαζόμενοι αποφάσισαν να πάρουν πρωτοβουλίες υποκαθιστώντας το ανύπαρκτο προεδρείο του ΠΣΕΕΠ,  

συναντήθηκαν με στελέχη της εταιρείας και απαίτησαν ένα συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης των 

προσλήψεων και ένταξης των νεοπροσληφθέντων συναδέλφων έτσι ώστε να ξαναρχίσουν, μετά τα συνεχή και 

εξαντλητικά δωδεκάωρα , να έχουν ζωή. 



Οι αντοχές των εργαζομένων έχουν εξαντληθεί και πρέπει να το καταλάβουν ΌΛΟΙ ώστε να δοθούν άμεσα 

οι αρμόζουσες λύσεις.  

Ως Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία είμαστε υποχρεωμένοι να εξαντλήσουμε κάθε πρόσφορο μέσο για να 

επαναφέρουμε την Δημοκρατία και την Αγωνιστικότητα στο Σωματείο μας και να ανατρέψουμε μια και καλή 

τη δυστοπία που οι αποφάσεις και εμμονές μιας θλιβερής ομάδας “συνδικαλιστών” και στελεχών της εργοδοσίας 

μας έχουν επιβάλλει.  

 

                                                                                                                                                                                                                                      

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ.                                                                                                              


