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Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ)
Για την αυθαίρετη, εκδικητική και απαξιωτική συμπεριφορά
της Διοίκησης των ΕΛΠΕ προς εργαζόμενο της Εταιρείας
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ καταγγέλλει την αυθαίρετη, εκδικητική και απαξιωτική
συμπεριφορά της Διοίκησης των ΕΛΠΕ προς εργαζόμενο της εταιρείας μηχανικό με ενεργή
πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δραστηριότητα.
Η Διοίκηση των Διυλιστηρίων επικαλούμενη προσχηματικά και άστοχα τη μη τήρηση
προβλεπόμενης διαδικασίας στην εκτέλεση έργου, προχώρησε στην αυθαίρετη αφαίρεση του
αντικειμένου δουλειάς από τον συνάδελφο και στην επαγγελματική περιθωριοποίησή
του, παρακάμπτοντας ακόμα και τον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας. Ταυτόχρονα, προωθεί τη
διακοπή της Σύμβασής του φτάνοντας μέχρι τον εκφοβισμό για απόλυση, χωρίς να υπάρχει
σχετικό προηγούμενο στην ιστορία της εταιρείας. Η διοίκηση των ΕΛΠΕ προχωράει σε
πειθαρχική δίωξη του εργαζόμενου, εξαντλώντας κάθε αυστηρότητα και προσάπτοντάς του
μέχρι και το προπατορικό αμάρτημα. Απ’ ότι φαίνεται ενοχλεί τη διοίκηση των ΕΛΠΕ η ενεργή
πολιτική, κοινωνική και συνδικαλιστική δράση του εργαζόμενου, διαφορετικά δεν εξηγείται
αλλιώς.
Η δίωξη του εργαζομένου δεν είναι πρωτοφανής καθώς έρχεται σε συνέχεια αντίστοιχων
συμπεριφορών της Διοίκησης απέναντι και σε άλλους εργαζομένους της εταιρείας,
χρησιμοποιώντας ευρέως μεθοδευμένα χαμηλές αξιολογήσεις και πρακτικές επαγγελματικής
περιθωριοποίησης και «ψυγείου» και προχωρώντας σε απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων και
τον Αύγουστο του 2021 εργαζόμενου με σύμβαση αορίστου χρόνου, ενέργειες πρωτοφανεις στα
χρονικά της εταιρείας.
Η υπαναχώρηση του Δημοσίου από τη διοίκηση των ΕΛΠΕ και η συνεχιζόμενη ιδιωτικοποίηση
τους εντείνει την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και την επιθετική συμπεριφορά προς
τους εργαζόμενους καθώς πληθαίνουν τα φαινόμενα εργοδοτικής αυθαιρεσίας από τα μέλη της
διοικητικής ιεραρχίας.

Απαιτούμε από τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ να σταματήσει την πειθαρχική δίωξη του εργαζόμενου
αλλά και κάθε δίωξη-κυνήγι μαγισσών, να παραμείνει χωρίς υποσημειώσεις ο εργαζόμενος
στη θέση του και να αναλάβει ξανά όλα τα επαγγελματικά καθήκοντα της θέσης του.

