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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Χθες  ανακοινώθηκε  από  την  Εταιρεία  Εσωτερική  Προκήρυξη  για  τους  

Τεχνολόγους,  όπου  με  μεγάλη   μας  έκπληξη  διαπιστώσαμε  τα  εξής:  

1. Ζητάει  8  έτη  προϋπηρεσία  εντός  της  Εταιρείας  ενώ  στις  εξωτερικές  

προκηρύξεις  για  Τεχνολόγους  ζητάει  3  έτη… 

2. Όσοι  συνάδελφοι  έχουν  τα  8  έτη  προϋπηρεσίας,  ήδη  από  την  ΕΣΣΕ  έχουν  

κατοχυρώσει  την  αναγνώρισή  τους  και  προφανώς  δεν  υπάρχει  κίνητρο  για  να  

συμμετέχουν,  ειδικότερα  οι  εργαζόμενοι  της  βάρδιας.   

Αλήθεια  κύριοι  της  Διοίκησης,  μας  κάνει  αλγεινή  εντύπωση,  ποια  «φωτεινά  

μυαλά»  σκέφτηκαν  και  πρότειναν  αυτά  τα  κριτήρια.  Μάλλον  είναι  πολύ  επικίνδυνα  

αυτά  τα  στελέχη  και προφανώς  άσχετα  με  το  αντικείμενο  της  Εταιρείας.  Δηλαδή  ο  

Τεχνολόγος που  θα  έλθει  από  την  αγορά  θα  είναι πιο  γνώστης  και  κατάλληλος,  από  

τους  συναδέλφους  που  εργάζονται  ήδη  στα  Διυλιστήρια;;;     

Προβληματιζόμαστε  πάρα  πολύ  για  την  ποιότητα  των  στελεχών.  Δηλαδή  αυτών  

που  παίρνουν  αποφάσεις  για  το  μέλλον  και  την  προοπτική  της  Εταιρείας  και  είμαστε  

αντίθετοι  σε  αυτού  του  είδους  τις  μεθοδεύσεις  και  τις  αποφάσεις,  που  οδηγούν  σε  

τέτοιες  παράλογες  ενέργειες. 

 Παρότι  είχε  συμφωνηθεί  στη  διαβούλευση  που  έγινε  για  το  παραπάνω  θέμα  

μεταξύ  Σωματείου  και  Εταιρείας,  να  μη  μπει  πλαφόν  στα  έτη  προϋπηρεσίας,  και  

αφού  οι  Νομικές  Υπηρεσίες  της  Εταιρείας  δεν  διαπίστωσαν  κανένα πρόβλημα,  

αναρωτιόμαστε τι  άλλαξε  και  τι  μεσολάβησε,   για  να  μην  τηρηθούν  τα  

συμφωνηθέντα… 

Δυστυχώς  η  βλακεία  είναι  ανίκητη… 

 Το  Σωματείο  θα  αγωνιστεί  με  κάθε  τρόπο  προκειμένου  να  ανατρέψει  τα  κακώς  

κείμενα,  και  να  υπερασπιστεί  την  αξιοπρέπεια  και  την  ασφάλεια  των  εργαζομένων  και  

των  εγκαταστάσεων. 

 Προειδοποιούμε  προς  πάσα  κατεύθυνση  ότι  δεν  θα  ανεχθούμε  από  εδώ  και  

στο  εξής  καμία  αυθαιρεσία,  είτε  στελεχών,  είτε  της  ανώτερης  Διοίκησης,  γιατί  πολύ  

απλά  όλοι  αυτοί  έχουν  ημερομηνία  λήξεως. 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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