
________________________________________________________________________________________________ 
                      Αρ. πρωτ. :  35                                          Μαρούσι   17/08/2021   

                                                                           

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Η διοίκηση αποφάσισε το κατακαλόκαιρο, εν μέσω πανδημίας και πύρινης λαίλαπας 

που κατακαίει τη χώρα, νομίζοντας ότι θα μας πετύχει στον ύπνο, να ξεκινήσει τις 

στοχευμένες απολύσεις. Το γνωρίζαμε, ότι το μετασχηματισμό και τη μετεξέλιξη των 

ΕΛΠΕ σε πράσινο ενεργειακό Όμιλο, θα το πλήρωναν οι εργαζόμενοι, αλλά αυτή τη 

φορά η Διοίκηση ξεπέρασε τον εαυτό της!! Προχώρησε σε καταγγελία σύμβασης 

αορίστου χρόνου καταστρατηγώντας κάθε εργασιακό δικαίωμα βάσει του εσωτερικού 

κανονισμού και της διαδικασίας της αξιολόγησης, με επιχείρημα τη μη ικανοποιητική 

βαθμολογία…(δηλαδή η εταιρία με αυτά τα δεδομένα θα πρέπει να απολύσει την 

πλειοψηφία του προσωπικού…) 

Ο Όμιλος που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της εθνικής οικονομίας και κατέγραψε 

ιστορικά κέρδη, έφτασε σε σημείο να μας συμπεριφέρεται σαν κοινούς εγκληματίες, 

με συνοδεία στελεχών, έλεγχο εγγράφων και υπολογιστή μπροστά στους 

συναδέλφους, οι οποίοι αναρωτιόντουσαν τι «έγκλημα» διέπραξε ο συνάδελφος. 

Βέβαια η εταιρία έχει κάθε δικαίωμα να ελέγξει τον εξοπλισμό, αλλά ΟΧΙ κι έτσι. . 

 Επίσης εντύπωση μας έχει κάνει το πακέτο που έβγαλε ο ‘Ομιλος για τις 

ευπαθείς ομάδες και τους συναδέλφους με σοβαρά προβλήματα υγείας… 

Ακριβώς μετά την πληροφόρηση για το πακέτο αυτό, ακολούθησε η απόλυση του 

συναδέλφου. Τί μήνυμα ακριβώς θέλει να στείλει η Διοίκηση, όταν καλούν τον 

συνάδελφο με έτοιμο υπογεγραμμένο ιδιωτικό συμφωνητικό και του προτείνουν να 

υπογράψει «πακέτο», με το ποσό των 25.000 ευρώ, ενός έτους ιατροφαρμακευτική 

κάλυψη και την προσπάθεια να του βρούνε αλλού δουλειά προκειμένου να 

αποδεχθεί την απόλυση του χωρίς περαιτέρω δημοσιοποίηση … ή να πάρει τη 

νόμιμη αποζημίωση και να φύγει;;; O συνάδελφος βέβαια δεν υπέκυψε και πήρε μόνο 

τη νόμιμη αποζημίωση. 

Μήπως η διοίκηση θέλει να μας θυμίσει το «πογκρομ» του 2012-2013 όπου έφυγε το 

60% του έμπειρου δυναμικού από ΕΛΠΕ και ΕΚΟ-ΒΡ με αποτέλεσμα το τραγικό 

δυστύχημα του 2015;;; Μήπως η μετεξέλιξη-μετασχηματισμός της εταιρίας σε 

πράσινο όμιλο, βασίζεται κατά κύριο λόγο στη μείωση του προσωπικού αλλά και τον 

κατακερματισμό και συρρίκνωση της ΕΚΟ; Ενώ άλλες ανταγωνίστριες εταιρίες 

αντίστοιχα  αποκτούν μερίδια αγοράς και αναπτύσσουν το δίκτυό τους;;Τότε είχαμε 
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το project κορυφής με το κλείσιμο των εγκαταστάσεων, τώρα το λέμε 

μετασχηματισμό… 

Και το προεδρείο της ΠΕΠΕΚΟ που βρίσκεται μέσα σε όλα αυτά;; H διοίκηση της 

ΠΕΠΕΚΟ αναφέρει στην υποτονική ανακοίνωση της ότι θα "ερευνηθούν" τα αίτια αν 

είναι σύννομη η απόλυση με τον εργατοκτόνο νόμο που επιτρέπει τις απολύσεις 

χωρίς καμία αιτιολόγηση. Η απάντηση είναι προφανής σε όλους μας..Το προεδρείο 

της ΠΕΕΚΟ δεν πρόκειται να κάνει τίποτα απολύτως…Θα ζήσουμε ξανά τις 

εφιαλτικές στιγμές του «δυστυχώς βάσει του νέου οργανογράμματος δεν υπάρχει 

θέση για εσένα στην εταιρία». Θα σας ψάχνουν πάλι οι συνάδελφοι, όπως μας είχαν 

πει χαρακτηριστικά τότε που γίνονταν οι σφαγές στο λογιστήριο και σε άλλα τμήματα 

της εταιρίας;;;τότε που αποφασίζονταν οι σφαγές από μικρό κοκλάβιο συνδικαλιστών 

του ΠΣΕΕΠ και της ΠΕΠΕΚΟ σε κλειστά δωμάτια με λίστες…;; έφτασε στα αυτιά μας 

ότι ήδη έχουν καταρτιστεί οι λίστες, αληθεύει; 

Το καταλάβαμε καλά συνάδελφοι του προεδρείου…έλα μαζί μας για να μπεις στο 

οργανόγραμμα, έλα μαζί μας για να πάρεις κλιμάκιο. Ο πρόεδρος του σωματείου 

απάντησε με email ότι «δυστυχώς αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα», 

λείπει κι ο δικηγόρος σε διακοπές…θα το δούμε το θέμα είπε στις 27 Αυγούστου όταν 

θα κάνουμε ΔΣ… 

Συνάδελφοι του προεδρείου αν αποφασίσετε να μας απαντήσετε μην 

χρησιμοποιήσετε πάλι τις φράσεις « εγώ δεν παίζω πολιτικά παιχνίδια» και «δεν 

κάνω συνδικαλισμό για το φαίνεσθαι» έχει κουράσει αυτή η φρασεολογία πια.. 

Όταν το σωματείο δεν προστατεύει αυτή καθαυτή τη δουλειά του κάθε εργαζόμενου, 

δεν είναι σωματείο, αλλά θεατρικός θίασος. 

Η παράταξη του ΜΕΣΑ θα σταθεί δίπλα σε κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά και θα 

παλέψει για όλους, χωρίς να κάνει εξαιρέσεις, ούτε να κρίνει με κομματικά κριτήρια, 

όπως γίνονταν σε όλα τα προηγούμενα πακέτα αποχώρησης. 

Άλλωστε το σωματείο της τότε ΒΡ το είχε αποδείξει σώζοντας πολλούς 

συναδέλφους, αν και κάποιοι τα ξέχασαν δυστυχώς, και χωρίς καμμιά βοήθεια ούτε 

από κόμματα, ούτε βέβαια από τους συναδέλφους προέδρους τότε των σωματείων 

ΠΣΕΕΠ και ΠΕΠΕΚΟ που υποτίθεται μετά από συνδιάσκεψη στην Ομοσπονδία 

είχαμε αποφασίσει από κοινού να μην γίνει δεκτή καμμιά απόλυση και κανένας 

εκβιασμός εργαζόμενου…αλλιώς θα προχωρούσαμε σε απεργίες… 

 

Το Μ.Ε.Σ.Α. είναι εδώ στα δύσκολα και θα αγωνιστεί για ΟΛΟΥΣ!!! 

 

 

 


