Σχετικά με διάφορα άρθρα που έχουν δημοσιευτεί στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,
η Συνεργατική Εταιρεία ΣΥΝΕΡΓΚΑΖ ΛΤΔ με ανακοίνωση της διευκρινίζει τα εξής:
•

Η Εταιρεία μας, η οποία δραστηριοποιείται στο τομέα της ενέργειας από το
1965, καλείται μέσα στα πλαίσια του τοπικού σχεδίου αστικής ανάπτυξης, να
αναστείλει κάθε δραστηριότητα που αφορά το υγραέριο από το παραλιακό
μέτωπο της Λάρνακας. Για το σκοπό αυτό, και για να επιτύχει όσο το δυνατό
ευνοϊκότερες οικονομίες κλίμακας προς όφελος του τελικού καταναλωτή, το ΔΣ
του οργανισμού αποφάσισε την συνεργασία με άλλες 3 εταιρείες οι οποίες
δραστηριοποιούνται και αυτές στον τομέα της ενέργειας, για την κατασκευή και
λειτουργία τερματικού αποθήκευσης και διαχείρισης υγραερίου στο νέο
ενεργειακό κέντρο στο Βασιλικό.

•

Οι 4 εταιρείες μαζί, δημιούργησαν μια νέα εταιρεία/κοινοπραξία, η οποία ως
ξεχωριστή νομική οντότητα, θα παρέχει υπηρεσίες αποθήκευσης, εμφιάλωσης
και συντήρησης φιαλών υγραερίου, αφενός στους μετόχους της και αφετέρου σε
οποιανδήποτε άλλη εταιρεία επιθυμεί να λαμβάνει τις πιο πάνω υπηρεσίες και
νοουμένου ότι πληροί τα κριτήρια που έχουν τεθεί και εγκριθεί από την ΕΠΑ.

•

Επειδή η νέα εταιρεία/κοινοπραξία θεωρεί ότι η εργατική ειρήνη αποτελεί
σημαντικό και καθοριστικό παράγοντα για την ομαλή λειτουργία του
τερματικού,
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διαφορετικών συμβάσεων εργασίας, δεν θα πρέπει να αποτελεί θέμα για
συζήτηση.
•

Ως εκ τούτου, το ΔΣ της Εταιρείας μας, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις ανησυχίες
του προσωπικού της όσο και της εταιρείας/κοινοπραξίας, αποφάσισε ότι θα
εργαστεί συνειδητά για να καταστεί δυνατή η εργοδότηση των υπαλλήλων που
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εταιρεία/κοινοπραξία και με όρους οι οποίοι θα τύχουν της αποδοχής τόσο των
μελών της όσο και της εταιρείας/κοινοπραξίας.
•

Για να επιτευχθεί ο πιο πάνω σκοπός, η εταιρεία βρίσκεται σε διαβούλευση τόσο
με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και με το τμήμα εργασιακών σχέσεων. Οι
διαβουλεύσεις έχουν προχωρήσει αρκετά και αναμένεται σύντομα να εξευρεθεί
λύση κοινής αποδοχής για να μπορέσει το νέο τερματικό να ξεκινήσει τις
εργασίες του κανονικά και εννοείται μακριά από οποιαδήποτε εργασιακά
προβλήματα.

•

Θεωρούμε άσκοπη και παράτυπη την μονομερή στάση εργασίας που
σημειώθηκε στις 22/08/2022 και στην οποίαν κατήλθε έστω και μικρός
αριθμός από το σύνολο των μελών του υπαλληλικού προσωπικού της εταιρείας,
από την στιγμή που ο διάλογος τόσο με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις όσο και
με το τμήμα εργασιακών σχέσεων βρίσκεται σε εξέλιξη. Την ίδια άποψη για την
στάση εργασίας εξέφρασε με επιστολή του και το ΤΕΣ, στην οποία αναφέρει ότι
«σύμφωνα με την ισχύουσα πρακτική, για να μπορέσει να συνεχιστεί ο διάλογος,
δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται σε ισχύ οποιαδήποτε απεργιακά μέτρα».

•

Η Εταιρεία ουδέποτε προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την μετακίνηση στο
Βασιλικό για να πλήξει τα εργασιακά κεκτημένα των εργαζομένων της. Αντ’
αυτού προσπαθεί με κάθε νόμιμο τρόπο να εξασφαλίσει εργασία στο έμπειρο
προσωπικό της και το οποίο επιθυμεί εργοδότηση στην νέα εταιρεία/
κοινοπραξία, με όσο το δυνατό καλύτερους και ευνοϊκότερους για τους ιδίους,
όρους εργοδότησης.

•

Ιστορικά η εταιρεία πάντα μεριμνούσε να διατηρεί άριστες εργασιακές σχέσεις,
κάτι το οποίο αναγνωρίζουν οι συνδικαλιστικές και οι εργοδοτικές οργανώσεις.

