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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Στο  πλαίσιο  της  ενημέρωσης  είμαστε  σε  θέση  να  σας  γνωστοποιήσουμε  τα  εξής:  

1. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ : Στις  04/03/22  ανακοινώθηκε  από  την  Εταιρεία  ότι  εγκρίθηκαν  από  
το   Δ.Σ.  120  νέες  προσλήψεις,  επιστημονικού  και  τεχνικού  προσωπικού,  που  
αφορούν  τις  ειδικότητες  Διπλωματούχων  Μηχανικών,  Χημικών  και  Τεχνολόγων.    
Τις  επόμενες  μέρες  ολοκληρώνονται  και  οι  Συνεντεύξεις  των  Χειριστών  Βορρά.  
Μετά από  παρέμβασή  μας  προς  την  Εταιρεία,  συμφωνήθηκε  εντός  του  μηνός  
Μαρτίου,  να  ολοκληρωθούν  οι   προσλήψεις  των  Χειριστών,  προκειμένου  μετά  την  
θεωρητική  τους  εκπαίδευση, να  μοιραστούν  στις  μονάδες  και  να  προχωρήσουν  
στην  κάλυψη  των  κενών  που  υφίστανται.  Ο  συνολικός  αριθμός  των  προσλήψεων  
θα  ανέλθει  στις  250.   

2. ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ : Πραγματοποιήθηκε  στις  08/03/22  Υπηρεσιακό  
Συμβούλιο  όπου  καλύφθηκαν  τα  κενά  με  βαθμολογικές  προαγωγές  και  δόθηκαν  τα  
μισθολογικά  κλιμάκια  του  2020.  Επίσης  εγκρίθηκε  διαδικασία  απάλειψης  των 
ποινών, ούτως  ώστε  μετά  από  κάποιο  χρονικό  διάστημα,  οι  συνάδελφοι  που  έχουν  
πάρει  ποινές  να  μπορούν  να εξελίσσονται.   

3. ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ : εστάλη  επιστολή  στη  Διοίκηση  της  Εταιρείας,  με  την  
οποία  ζητάμε  να  δοθούν  επιπλέον  ημέρες  αδείας (ρεπό)  για  τους  συναδέλφους  
που  προσήλθαν  για  εργασία  στις  25  και  26  Ιανουαρίου  2022  (ημέρες  χιονιά – 
ακραίων καιρικών φαινομένων). 

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Πραγματοποιήθηκε  χθες 10/03/22  συνάντηση  μεταξύ  
ΟΜΕΔ, Σωματείου  και  Εταιρείας,  όπου  συζητήθηκε  το  Προσωπικό  Ασφαλείας.  
Υπήρξε  μια  σύγκλιση  απόψεων  όσον  αφορά  τους  πίνακες  παραρτημάτων,  για  τον  
αριθμό και  τις  ειδικότητες  που  θα  εργάζονται  κατά  τη  διάρκεια  των  απεργιακών  
κινητοποιήσεων.  Εξακολουθούν  οι  διαφωνίες  στο  κομμάτι  των  ποσοστών  
παραδόσεων  για  την  κάλυψη  των  ζωτικών  αναγκών  του  κοινωνικού  συνόλου.  
Ορίστηκε  νέο  ραντεβού  για  την  Τετάρτη  16/03/22  προκειμένου  να  βρεθεί  λύση  και  
σε  αυτό.   

5. ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ: Υπεγράφη  το  Συμβόλαιο  της  Εθνικής  Ασφαλιστικής  που  
αφορά  το  Ιατρονοσοκομειακό  Πρόγραμμα,  όπου  προστέθηκαν  εξετάσεις,  όπως  σας  
έχουμε  αναφέρει  σε  προηγούμενη  ανακοίνωσή  μας  και  οι  αυξήσεις  που προέκυψαν  
θα  καλυφθούν  από  την  Εταιρεία.  Ζητήσαμε  από  την  Εταιρεία  να  προχωρήσει  στην  
έκδοση  ενημερωτικού  φυλλαδίου  με  όλες  τις  καλύψεις  του  νέου  Συμβολαίου  για  τη  
σωστή  ενημέρωση  των  εργαζομένων.  Επίσης,  θέσαμε  υπόψη   τους  τις  μεγάλες  
καθυστερήσεις  στις  πληρωμές  των  αποδείξεων  καθώς  και  άλλα  προβλήματα,  όπως  
η  μη  αποζημίωση  χειρουργείων κτλ.  και  ζητήσαμε  άμεση  επίλυση  των  παραπάνω  
θεμάτων.   
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6. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΤΕΚΝΩΝ ΘΑΝΟΝΤΩΝ  ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ :  θέσαμε  για  ακόμα  μία φορά,  
το  θέμα  της  πρόσληψης  τέκνων  θανόντων  συναδέλφων,  που  απορρέει  από  τον  
Εσωτερικό  Κανονισμό και  το  οποίο  μένει  παγωμένο  τα  τελευταία  χρόνια  και  
ζητήσαμε  άμεση  ενεργοποίηση  της  λίστας  για  την  πρόσληψή  τους. 

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο   ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 

 

 

ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                      ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΣ 


