Δωροεπιταγές σε ΗΛΠΑΠ-ΗΣΑΠ-ΟΑΣΑ.Γιατί όχι στην ΕΘΕΛ;
Συντάχθηκε απο τον/την ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΑΝΙΚΑΣ
Τετάρτη, 31 Μάρτιος 2010 12:57

Μάθαμε πριν από δύο μέρες ότι οι Διοικήσεις των θυγατρικών του ομίλου ΟΑΣΑ, Â
θα έδιναν στους εργαζόμενους τους με την μορφή δωροεπιταγής από σούπερ
μάρκετ το ποσό των 150€, για τις ανάγκες του Πάσχα

, κάτι που θα βοηθούσε Â τους εργαζόμενους Â μετά την τεράστια περικοπή δώρου και
μισθών , έστω και πρόσκαιρα. Περιμένοντας λοιπόν την ανακοίνωση για την χορήγηση της
δωροεπιταγής μάθαμε ότι τελικά οι εργαζόμενοι της ΕΘΕΛ εξαιρούνται από αυτή
.ΠΡΟΣΟΧΗÂÂÂ συνάδελφοι, ΔΕΝ μιλάμε για παροχή από τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ , αλλά από την
ΔΙΟΙΚΗΣΗ των εταιρειών κατά συνέπεια από τον ΟΑΣΑ. Εμείς σαν Ε.Α.Σ. ενημερώσαμε
τους εκπροσώπους και μάλιστα ο πρόεδρος του Συνδικάτου , μάς έδειξε ότι έχει διάθεση
για άμεση σύγκλιση του Διοικητικού Συμβουλίου για χθες 30-3-2010 και ώρα 13:00 . Τελικά
μάθαμε ότι αναβλήθηκε για σήμερα 10:00 π.μ. και σήμερα ότι αναβλήθηκε για αύριο.
Αιτιολογία αυτών των αναβολών επίσημη δεν υπάρχει. Σε κουτσομπολιά και κουβέντες του
παρασκηνίου δεν θα σταθούμε. Το μόνο που έχουμε να πούμε είναι ότι και οι 17
συνδικαλιστές –όλοι μαζί – να ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΝ και από την νέα Διοίκηση της ΕΘΕΛ και κυρίως
από τον ΟΑΣΑÂÂÂ και το υπουργείο την καταβολή της δωροεπιταγής και για τους
εργαζόμενους της ΕΘΕΛ. Εκτός αν κάποιοι έχουν αντίρρηση η ανÂÂÂ θέλουν να το παίξουν
καλά παιδιά στον νέο Διευθύνοντα , με την πλάτη όμως των εργαζομένων, καλό θα είναι να
μας το πούν.

Καμία άλλη δικαιολογία δεν θα υπάρξει και σαν συμπέρασμα θα είναι δυστυχώς
κατι από τα παρακατωÂ Η Â ο όμιλος ΟΑΣΑ έχει παιδιά και αποπαίδια.....

η το Συνδικάτο μας ανίκανους εκπροσώπους!!!!!

Υ.Γ. Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις ,παρανοήσεις και οτιδήποτε άλλο , ΣΕ
ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΤΟΝ ΟΑΣΑ η τους εργαζόμενους σ αυτόν
ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ. Την έκφραση ομιλος ΟΑΣΑ την χρησιμοποιούμε για να
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καταδείξουμε ότι ανήκουμε στον ίδιο όμιλο με τις άλλες εταιρείες , όπως επίσης
ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ είναι ότι αυτού του είδους παροχές είναι θέμα ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
,ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΩΝ και ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ των εταιρειών και όχι ΟΑΣΑ.Επομένως καμμία
ευθύνη δεν θα μπορουσε να έχει ο ΟΑΣΑ και οι εργαζόμενοι σ αυτόν.
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