
 

 
 

                                                         07.06.2022 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

 

Στις 03/06/2022 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη το τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο για 

το μήνα Ιούνιο. 

Από το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου προεδρείου πέρσι τον Ιούνιο είχαμε ομόφωνα 

αποφασίσει να συνεχίσουμε των αγώνα που είχαμε ξεκινήσει από τον Απρίλιο 

εναντίον της απόφασης του ελληνικού δημοσίου να παραχωρήσει το μάνατζμεντ του 

Ομίλου καθώς και την κατάργηση από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας 

Συμμετοχών των Εκπροσώπων των εργαζομένων και να κινηθούμε νομικά. 

Μιας απόφασης ζωτικής σημασίας για την κοινωνία μας και την ασφάλεια της Χώρας όπου 

βλέπουμε σήμερα που οι τιμές των καυσίμων έχουν φτάσει στα ύψη αφού ο παρεμβατικός 

ρόλος του  κράτος για την συγκράτηση των τιμών δεν μπορεί να γίνει μιας και  έχει χαθεί 

ο Δημόσιος έλεγχος της εταιρείας. 

 

Φτάσαμε να υποβάλλουμε αυτή την αγωγή την τελευταία ημέρα της προθεσμίας που 

μπορούσαμε να το κάνουμε αποδεικνύοντας ότι ουσιαστικά κανείς από το προεδρείο δεν 

το πιστεύει αλλά το κάναμε απλώς για να το κάνουμε. Με την ανακοίνωση δε του Σωματείου 

στις 06/06//2022 φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η απώλεια του ελέγχου 

του Δημοσίου στην εταιρεία, απέκρυψαν αυτό το σκέλος της αγωγής από τους εργαζόμενους 

και τους καλούμε να δημοσιεύσουν την αγωγή για να μάθουν οι συνάδελφοι μας την αλήθεια 

και που πάνε τα χρήματά τους. 

 

Όσον αφορά το Προσωπικό Ασφαλείας, για μία ακόμη φορά ακούσαμε για χρονοβόρες και 

επίπονες συναντήσεις χωρίς αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκαν χωρίς αποτέλεσμα και οι 

διαδικασίες της διαμεσολάβησης και προφανώς η εταιρεία θα προσφύγει στη Διαιτησία. Από 

τον περασμένο Νοέμβριο που χει ξεκινήσει αυτή η διαδικασία σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο 

ζητάμε να μας παραδοθεί εγγράφως το προσχέδιο πάνω στο οποίο γίνονται οι συζητήσεις 

μεταξύ Σωματείου και εταιρείας χωρίς να μας έχει δοθεί ποτέ. Για πρώτη φορά μας 

αποκαλύφθηκε ότι πρόθεση του προεδρείου είναι η διατήρηση της υπάρχουσας συμφωνίας 

για το Προσωπικό Ασφαλείας πράγμα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με αυτά που μας 

έλεγαν ότι έχουν συμφωνήσει για αύξηση του προσωπικού που δεν θα απεργεί! 

 

Αναμένουμε να γίνουν πράξεις οι εξαγγελίες που ακούσαμε ότι δόθηκε εντολή στον Νομικό 

του Σωματείου να κινηθεί νομικά ακόμα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εναντίον του νόμου 

Χατζηδάκη για το θέμα των απεργιών. Αντιλαμβανόμαστε όμως πόσο επικίνδυνο είναι το 

μέγεθος της υποκρισίας που από τη μία θα πάμε στο ανώτατο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για να 

βγάλουμε αντισυνταγματικό το νόμο αλλά από την άλλη τον εφαρμόσουμε στην πράξη αφού 

υπάρχει η απόφαση από πλευράς προεδρείου οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να 

συμμετάσχουν με φυσική παρουσία στα Διοικητικά Συμβούλια να μπορούν να συμμετάσχουν 

κανονικά στις διαδικασίες και να ψηφίζουν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας.Έτσι 



δικαιολογείται και η  η στάση του εκπροσώπου του Αγωνιστικού Μετώπου ο οποίος μέχρι 

σήμερα κατηγορεί τους πάντες και τα πάντα…γιατί δεν είναι στα πεζοδρόμια για το νόμο 

Χατζηδάκη έτρεξε να τον εφαρμόσει στην πράξη από το σπίτι του… 

 

Στο θέμα των τις οικονομικών εγκρίσεων που ζητήθηκαν, ελπίζουμε αυτή τη φορά οι 

εργαζόμενοι να αναρωτηθούν αφού δεν υπάρχει το παραμικρό πρόβλημα με την 

καταψήφιση των οικονομικών γιατί το προεδρείο στο τελευταίο Δ. Σ. ζητάει έγκριση 

για κάθε έξοδο επικαλούμενο το Γνωμοδοτικο Σημείωμα του Νομικού του Σωματείου.  

Ποιος ο λόγος που επικαλούνται τώρα το Γνωμοδοτικό Σημείωμα; Όπως επίσης ας 

αναλογιστούμε όλοι την ομολογία του προέδρου ότι με την ενοικίαση έως 800 ευρώ ακινήτου 

για το γραμματέα ότι θα γλιτώνουμε 2.000 ευρώ το μήνα. Αλήθεια πόσο μας κοστίζει ο 

γραμματέας το μήνα; 

Σε κάθε περίπτωση εμείς καταθέσαμε έγγραφο στα πρακτικά την θέση μας ότι παρότι δεν 

διαφωνούμε με την ουσία ορισμένων Οικονομικών προτάσεων δηλώνουμε παρόντες στη 

διαδικασία και επιφυλασσόμαστε για τη νομιμότητα κάθε οικονομικής δαπάνης μιας και 

δεν υπάρχει εγκεκριμένος Προϋπολογισμός από τη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων. 

 

Στο σοβαρότατο θέμα του ασφαλιστικού μας συμβολαίου Groupama ενημερωθήκαμε ότι η 

εταιρεία έχει κάνει τα πρώτα βήματα!!! για διεθνή διαγωνισμό θα περιμέναμε όμως αυτό να 

γίνει όπως γινόταν μέχρι τώρα με ανοιχτή επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος και όχι 

προφορικά.Θα παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα διότι για τους εργαζόμενους είναι ζωτικής 

σημασίας ειδικά μετά την καταψήφιση της ιδρυσης του επαγγελματικού ταμείου. 

 

Όσον αφορά τα τέκνα θανόντων εργαζομένων, το γεγονός ότι επιτέλους η εταιρεία, έπειτα 

από τις συνεχείς καταγγελίες μας μέσω των ανακοινώσεων αλλά και την αναδείξει της 

παραβίασης του Εσ. Κανονισμού  στα Διοικητικά Συμβούλια του Σωματείου, πήρε απόφαση 

να ξεκινήσει να προχωρά στην πρόσληψη τους δεν θα πρέπει να μας κάνει να πανηγυρίζουμε 

αλλά να μας προβληματίζει γιατί το κάνει σταδιακά, με ποια κριτήρια και θα πρέπει να μας 

απαντήσουν για ποιο λόγο δεν προχωρούν άμεσα στην πρόσληψη όλων των τέκνων 

θανόντων συναδέλφων όπως οφείλουν βάσει του Εσ. Κανονισμού. 

 

Καταγγείλαμε την ακατανόητη μεθόδευση   στο τελευταίο Υπηρεσιακό Συμβούλιο όπου δεν 

αποδόθηκαν τα μισθολογικά κλιμάκια λόγω προαγωγής στους συναδέλφους, όπως γίνεται 

πάντα, οι οποίοι βρίσκονταν  σε κατώτερο μισθολογικό κλιμάκιο από το εισαγωγικό της 

βαθμίδας στην οποία τους έγινε προαγωγή, αλλά όχι στο καταληκτικό. Στο Υπηρεσιακό 

Συμβούλιο συμμετέχουν μέλη του προεδρείου αλλά ακόμα περιμένουμε την απάντησή 

τους…  

 

Τέλος, περιμένουμε από τη διοίκηση της εταιρείας να αναρτήσει στο Intranet αναλυτικά τη 

συμφωνία με το σωματείο για την εξάλειψη των ποινών των συναδέλφων διότι πρέπει να 

γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι ποιες ποινές εξαλείφονται, μετά από πόσο καιρό, καθώς και 

τα κριτήρια. Επίσης είναι εξαιρετικά σημαντικό για λόγους απόδοσης δικαιοσύνης οι 

συνάδελφοι οι οποίοι είχαν προταθεί σε προηγούμενα υπηρεσιακά για προαγωγή και αυτή 

δεν προχώρησε λόγω του ότι ήταν στο παρελθόν τιμωρημένοι να πάρουν την προαγωγή και 

να αποκατασταθούν άμεσα.  

                                                                                                                   ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ.  
 

 



 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                            


