
 

 
 

Εν ολίγοις… 

 

 Θα ορίσει η Διοίκηση άμεσα συνάντηση με τους 

Γενικούς Διευθυντές που αρνούνται να δώσουν 

επιπλέον αρμοδιότητες στα καταστήματα; 

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου έχει ζητήσει να 

σταματήσουν οι νέες προσλήψεις ICAP και σε 

περίπτωση αποχωρήσεων συναδέλφων να 

προσλαμβάνονται στην Εθνική Ασφαλιστική, 

από τους ήδη υπηρετούντες συνάδελφοι μέσω 

ICAP. Με αυτό τον τρόπο, θα ενσωματωθούν 

σταδιακά στο προσωπικό της Εταιρίας και θα 

σταματήσει το ρουσφετολογικό καθεστώς των 

προσλήψεων μέσω ICAP. Πώς θα αντιδράσει 

ο Σύλλογος σε πιθανή άρνηση της Διοίκησης; 

 Θα απαντήσει η Διοίκηση στο αίτημα του 

Συλλόγου για να δίνεται το επίδομα Παιδικού 

σταθμού και για τα παιδιά του Νηπίου, όπως το 

δίνει και η ΕΤΕ; 

 Θα απαντήσει η Διοίκηση στα αιτήματα του 

Συλλόγου για να πάρουν το Σχολικό επίδομα 

και οι συνάδελφοι μέσω ICAP που έχουν 

παιδιά; Θυμίζουμε ότι η σχολική χρονιά έχει 

ξεκινήσει εδώ και ενάμιση μήνα! 

 Δεν είναι άραγε προς το συμφέρον όλων να 
κλείσει το θέμα του ΑΤΑΠΕ πριν ανοίξει ξανά η 
πόρτα του δικαστηρίου; 

 Το budget του 2018 για προαγωγές θα χαθεί 
όπως εκείνο του 2017; 

 Πώς σκέφτεται ο κ. Κωνσταντάς να ανταμείψει 
το προσωπικό για την καλή πορεία της 
Εταιρίας τα τελευταία δύσκολα χρόνια; 

 

 

 

 

Συνάδελφοι, 

Πάνε 50 σχεδόν χρόνια που είχε ειπωθεί το 

«Ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο;». 

Καθόλου τυχαία, ωστόσο, δεν φαίνεται να μας 

έρχεται στο μυαλό η μνημειώδης αυτή φράση. 

Αυτό που βιώνουμε ως εργαζόμενοι αυτής της 

Εταιρίας (ο «τόπος») δεν μας αφήνει περιθώρια 

παρά να επαναδιατυπώσουμε το ερώτημα για τα 

δικά μας αυτή τη φορά ζητήματα. 

Αρχικά, θα έλεγε κανείς ότι ουδείς φαίνεται να 

«κυβερνά» αυτήν την Εταιρία. Σαν ένα καράβι που 

αν και ταξιδεύει με αξιοσημείωτη επιτυχία, οδεύει 

χωρίς καπετάνιο. Παγωμένα έργα, παγωμένες 

οργανωτικές μεταβολές και παγωμένο όραμα (αν 

υπάρχει). Η ψυχοφθόρα διαδικασία του (μη) 

συνοικεσίου της Πηνελόπης και η αναβλητικότητα 

στις αποφάσεις που στην ουσία συνιστά 

ματαίωσή τους, έχουν προκαλέσει κόπωση και 

καθίζηση στο ηθικό των εργαζομένων. Εκείνων 

που «τρέχουν» την Εταιρία, εκείνων στους 

οποίους απευθύνονται υποκριτικά οι επιστολές 

«Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» ώστε να ανοίξει 

διαδικαστικά ο δρόμος για την πρόσληψη ειδικών 

συμβούλων. 

Από την άλλη, στο ερώτημα «ποιος;» η απάντηση 

δεν είναι προφανής. Από την Exin με τα 

μπιλιετάκια της και την ΕΤΕ με τα φιρμάνια και το 

ξεθυμασμένο ενδιαφέρον της, φθάσαμε να 

αναρωτιόμαστε εάν η Εταιρία μας έχει την 

απαραίτητη αυτοπεποίθηση να προχωρήσει 

μπροστά. Μάλλον οι εκλογές του 2019 οδηγούν 

σε τακτικές αναδιπλώσεις. Ακατανόητο για μια 

σύγχρονη επιχείρηση! 

Δεν ενδιαφέρει τους εργαζόμενους εάν θα είναι 

ροζ ή μπλε το 2019. Βλέπουν με τα δικά τους 

μάτια και όχι με διαθλάσεις της Κουμουνδούρου 

και του Μοσχάτου. 

Θέλει αρετή και τόλμη η Διοίκηση. Θέλει πυγμή. 

Υπάρχει; 

Ομάδα Εργαζομένων «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» 

Η Σ.Ε. 


