
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ «ΨΥΓΕΙΟΠΟΙΗΣΕΙΣ» ΣΤΗΝ ΕΚΟ 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι… 
 
Είναι σε όλους γνωστό το θέμα του απολυμένου συναδέλφου (με σύμβαση αορίστου 
χρόνου) από την ΕΚΟ, μέσω δήθεν εφαρμογής της εταιρικής διαδικασίας 
«αξιολόγησης» της απόδοσης των εργαζομένων (κάτι μας θυμίζει και εμάς). Για το 
ζήτημα αυτό – την ημέρα της προσφυγής του προαναφερόμενου στο ΣΕΠΕ ενάντια 
στην καταχρηστική πράξη της διοίκησης της ΕΚΟ εναντίον του – κήρυξε στάση 
εργασίας και ο Σύνδεσμος Εργαζομένων της ΑΣΠΡΟΦΟΣ, με σημαντική ανταπόκριση 
των συναδέλφων μας.  
 
Εν αναμονή της απόφασης και του ΣΕΠΕ, όπου η Διοίκηση της ΕΚΟ καλούμενη να 
δώσει εξηγήσεις απάντησε ότι …εφαρμόστηκε η διαδικασία αξιολόγησης και ο 
συνάδελφος κρίθηκε …ανεπαρκής λόγω απόδοσης για 2 συνεχόμενα έτη (πουθενά 
και σε καμία διαδικασία αξιολόγησης δεν προβλέπεται ότι σε παρόμοιες καταστάσεις 
ο εκάστοτε εργαζόμενος αυτομάτως απολύεται προτού παρθούν μέτρα 
επανεκπαίδευσης, αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος κλπ. αλλά …αυτά είναι ψιλά 
γράμματα για μερικούς – μερικούς). Έχουν αποκαλυφθεί άλλωστε δια του Τύπου 
τα μύρια όσα αναφορικά με …παρόμοιου τύπου «εφαρμογές» παρόμοιων 
διαδικασιών στον Όμιλο ΕΛΠΕ: όπως καταγγέλλεται από κορυφαία 
συνδικαλιστικά στελέχη, κάποιοι «αρεστοί» με χαμηλότερη βαθμολογία του 
καταχρηστικά απολυμένου συναδέλφου μας «αναβαθμίστηκαν» σε Διευθυντές 
στη Θεσσαλονίκη. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, αν συγκρίνει  κανείς την 
προαναφερόμενη επιλεκτική σκληρότητα με την οποία η Διοίκηση της ΕΚΟ 
«τιμώρησε» τον προαναφερόμενο συνάδελφο. Πόσο μάλλον όταν παρόμοιες 
μεθοδεύσεις εργαλειακής χρήσης της διαδικασίας αξιολόγησης, ιδιαίτερα στην ΕΚΟ και 
τις θυγατρικές της, τείνουν να γίνουν καθεστώς για πολλούς επιπλέον εργαζόμενους 
εκεί.  
Το απόλυτα εξοργιστικό είναι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, σε εγκαταστάσεις του 
Ομίλου στην ίδια πόλη υπάλληλος που …πιάστηκε με «τη γίδα στην πλάτη» για 
κατάχρηση όχι απλά ΔΕΝ έφυγε αλλά παραμένει στη θέση του ως τίποτα να μην 
έχει συμβεί.   
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) κατήγγειλε την απόλυση και κάλεσε την 
Διοίκηση της ΕΚΟ να την ανακαλέσει άμεσα. Πληροφορούμαστε ότι το Εργατικό 
Κέντρο Αθήνας (ΕΚΑ) κάλεσε το προεδρείο του Σωματείου (ΠΕΠΕΚΟ) για εξηγήσεις 
την ερχόμενη εβδομάδα. Συνάδελφοι καταγγέλλουν ότι ενστάσεις εργαζόμενων κατά 
των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης απορρίπτονται για τυπικούς λόγους με την 
σύμφωνη γνώμη και του προαναφερόμενου Σωματείου, ενώ την ίδια στιγμή 
εφαρμόζονται «τακτικές ψυγείου», με συναδέλφους να ωθούνται εύσχημα εκτός 
εταιρείας με τη λογική «περισσεύετε (από το οργανόγραμμα της ΕΚΟ) άρα 
απολύεστε».  
 
Παρόμοιες μεθοδεύσεις της Διοίκησης της ΕΚΟ, καταγγέλλουμε με τον πιο 
κατηγορηματικό τρόπο, ζητώντας την ανάκλησή τους. Σε μία παρόμοια 
διολίσθηση καταχρηστικής και παράνομης εφαρμογής του διευθυντικού δικαιώματος 
της διαδικασίας «αξιολόγησης» και οργανωτικής συγκρότησης της προαναφερόμενης 
εταιρείας, προκειμένου να απολύσει (μη αρεστούς της;) εργαζόμενους, δεν πρόκειται 
να συναινέσουμε. 
 

 ΚΑΜΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ – ΚΑΜΙΑ «ΨΥΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΣΤΗΝ ΕΚΟ και τις θυγατρικές της!!!  

 Κάτω τα χέρια από τους εργαζόμενους στην ΕΚΟ, στην ΑΣΠΡΟΦΟΣ, στον Ομιλο 
των ΕΛΠΕ. 


