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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Πραγματοποιήθηκε  την Τρίτη  19/04/22  το  τακτικό  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  όπου  
ενημερώθηκε  το  Δ.Σ. για  τα  παρακάτω  θέματα. 
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ :  Την  Τρίτη  προσήλθε  η  τελευταία  ομάδα  των  Χειριστών  Παραγωγής  
Νότου,  ολοκληρώνοντας  τη  διαδικασία  ιατρικών  εξετάσεων  και  των  σχετικών  τεστ.  
Αναμένεται  η  πρόσληψή  τους  μετά  το  Πάσχα.  Επίσης  εντός  του  μηνός  Μαΐου  θα  
προχωρήσουν  και  οι  προκηρύξεις  των  Πτυχιούχων  ΤΕΙ  και  ΑΕΙ.     
Προσωπικό  Ασφαλείας  : Προχωρούν  οι  διαδικασίες  διαβούλευσης  για  το  Προσωπικό  
Ασφαλείας  με  την  Εταιρεία  μέσω  του  ΟΜΕΔ.  Βρισκόμαστε  στο  τελευταίο  στάδιο  
συνεννόησης  προκειμένου  να  υπάρξει  συμφωνία.   
Elpedison : Λαμβάνοντας  υπόψη  πολλά  παράπονα  συναδέλφων  σχετικά  με  το  θέμα  
του  ειδικού  προγράμματος  για  τους  εργαζόμενους  στα  ΕΛΠΕ  «Elpedison Partner  
(night)» που  αρχικά  τον  Ιούλιο  του  2021  «πάγωσε»  και  εν  συνεχεία  από  τις  αρχές  
του  2022  ξεκίνησε  η  Εταιρεία  να  ενημερώνει  με  επιστολές  τους  συνδρομητές,  πως  το  
πρόγραμμα  θα  διαμορφωθεί  με  δυσμενέστερους  όρους.  Σας  ενημερώνουμε  ότι  έχουν  
γίνει  ενέργειες  από  το  ΠΣΕΕΠ  από  τον  Νοέμβριο  του  2021,  στέλνοντας  τρεις  
επιστολές  με  παρεμβάσεις  επί  του  θέματος.  Αναμένουμε  από  τη  Διοίκηση  του  Ομίλου  
να  επανεξετάσει  τις  αποφάσεις  της  και  να  προσφέρει  ένα  επωφελές  πρόγραμμα  για  
παλιούς  και  νέους  συνδρομητές – συναδέλφους,  λαμβάνοντας  υπόψη  ότι  με  αυτόν  τον  
τρόπο  θα  ελαφρύνει  τον  προϋπολογισμό  των  νοικοκυριών  μας και θα γαλουχηθούμε  
στην κουλτούρα  στήριξης  προϊόντων  του  Ομίλου.  
Πρόγραμμα  Διακοπών :  Ξεκίνησε  η  διαδικασία  προσφορών  των  ξενοδοχείων  για  τη  
νέα  σεζόν  και  αναμένεται  συνάντηση  εντός  των  επόμενων  ημερών,  προκειμένου  να  
γίνει  η  επιλογή  των  ξενοδοχείων  που  θα  συμμετέχουν  στο  φετινό   πρόγραμμα.  Μετά  
το  Πάσχα  αναμένεται  ανακοίνωση  από  την  Εταιρεία  για  τους  προορισμούς  και  τις  
δηλώσεις  συμμετοχής. 
Ετήσιο  Μνημόσυνο : Τη  Δευτέρα  09/05/22  θα  πραγματοποιηθεί  4ωρη  Στάση  
Εργασίας  από  τις  07:00  έως  τις  11:00  όπου  θα  τελεστεί  το  Ετήσιο  Μνημόσυνο  
των  αδικοχαμένων  συναδέλφων  μας  στο  δυστύχημα  της  8ης  Μάη  του  2015.  Το  
πρόγραμμα  έχει  ως  ακολούθως :  
07:30 – 09:15  Λειτουργία  στο  εκκλησάκι  του  Σωτήρος  (ΒΕΑ) 
09:15 – 09:30  Επιμνημόσυνη  Δέηση 
10:00  Τρισάγιο  στο  Μνημείο  στην  πύλη  του  Νέου  Διοικητηρίου  ΒΕΑ  και  κατάθεση  
στεφάνων. 
Extra  Bonus :  Ανακοινώθηκε  από  τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας  η  καταβολή  extra bonus  
στους  εργαζόμενους  για  την  έμπρακτη  προσφορά  τους  στη  μετεξέλιξη  του  Ομίλου. Με  
νεότερη  ανακοίνωσή  της  τις  επόμενες  μέρες,  θα  εξειδικεύει  τον  τρόπο  καταβολής  του. 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 Ευχόμαστε  σε  σας  και  τις  οικογένειές  σας  Καλή  Ανάσταση  και  Καλό  Πάσχα. 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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