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                  Πέμπτη, 14 Νοεμβρίου 2019  

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΤΥΠ ΑΕ  

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ Ι. ΧΑΡΩΝΙΤΗ 

Υπογράφηκε την Παρασκευή 08 Νοεμβρίου 2019, σε πανηγυρικό κλίμα, η πρώτη 
μεταμνημονιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για την Εταιρεία και το προσωπικό της, 
γεγονός για το οποίο αισθάνομαι ιδιαιτέρως υπερήφανος, καθώς με τον τρόπο αυτό 
αποκαθίστανται οι αδικίες εναντίον των εργαζομένων, που έφερε η λαίλαπα των μνημονίων 
και εξασφαλίζονται τα δίκαια αιτήματα τους.  

Με αυτήν την, κεφαλαιώδους σημασίας για την εταιρεία και το προσωπικό της, ενέργεια, 
κλείνει, με τον πιο παραγωγικό και όμορφο τρόπο, το ταξίδι μου ως Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΚΤΥΠ ΑΕ (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε.). Ένα ταξίδι περιπετειώδες, γεμάτο εμπειρίες και 
όμορφες αναμνήσεις, τις οποίες δεν θα «σβήσουν» ούτε θα «κατασπαράξουν» ποτέ οι 
«Λωτοφάγοι» και οι «Λαιστρυγόνες» της καθημερινότητας και της πολιτικής. 

Δυστυχώς, στην υπογραφή της υψίστου σημασίας αυτής συμβάσεως, η οποία θα έπρεπε να 
είναι ορόσημο στην ιστορία της Εταιρείας και εφαλτήριο για τη συνέχιση του Έργου της, σε 
πνεύμα ομόνοιας και σύμπνευσης μεταξύ Διοίκησης και Προσωπικού, έριξαν σκιές 
προηγούμενες ενέργειες και συμπεριφορές, οι οποίες όχι μόνο έθεσαν σε κίνδυνο την 
ολοκλήρωσή της αλλά και έτειναν στην υποσκέλισή της, ώστε να υποβαθμισθεί στο επίπεδο 
παραπολιτικών σχολίων και παρασκηνιακών διεργασιών και «ψιθύρων». 

Άφρονες και αστόχαστες ενέργειες έφεραν αντιδράσεις, αναντίστοιχες με την κρισιμότητα 
των στιγμών και του διακυβεύματος, οι οποίες ωστόσο, τουλάχιστον από την πλευρά μου, 
ανακλήθηκαν, και μάλιστα με ιδιαίτερα έντονο τόνο αυτοκριτικής, πλέον ασυνήθη για 
Διοίκηση. 

Ενώ ήταν γνωστό σε όλους ότι είχαμε συμφωνήσει με το Σωματείο την υπογραφή της ΣΣΕ 
την Πέμπτη 31/10/2019, αυτό δεν κατέστη εφικτό την ημέρα εκείνη, λόγω απρόβλεπτης, 
έκτακτης και επιτακτικής ανάγκης μετάβασης μου στον Πύργο Ηλείας κι αφού είχα ήδη 
ενημερώσει για την πρόθεση μου να υπογράψουμε με την επιστροφή μου. 

Δυστυχώς, το Σωματείο, αν και θα έπρεπε να γνωρίζει την ειλικρίνεια τόσο των λεγομένων 
όσο και των προθέσεών μου, την οποία έχω αποδείξει καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας μου, 
«επέλεξε», για λόγους ανεξήγητους σε εμένα, να μην με «πιστέψει» αυτή την φορά, και να 
μου κοινοποιήσει εξώδικη δήλωση, της οποίας το περιεχόμενο έβριθε προσβλητικών και 
απαξιωτικών εκφράσεων και ανακριβειών, σε σημείο που να χαρακτηρίζεται, επιεικώς, 
απρεπέστατο. Δυστυχώς, το Σωματείο, κατά το «δρυός πεσούσης πας ανήρ ξυλεύεται», 
επέλεξε να ασκήσει επαναστατική γυμναστική και δυναμική εναντίον μου, σε μία κίνηση 
εντυπωσιασμού προς τους εργαζόμενους, τη στιγμή που είχε γίνει ήδη γνωστό ότι επίκειται 
το ΦΕΚ απομάκρυνσης μου. 
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Η ανάκληση της εξωδίκου, επιδίδοντας την σε όσους αυτό επιδόθηκε, ήταν το λιγότερο που 
όφειλε να κάνει, το οποίο και έπραξε με το σχετικό email του την 07.11.2019 και έγγραφη 
ανακοίνωσή του με ΑΠ 15677/08.11.19, παράλληλα με την ανάκληση του δικού μου 
εσωτερικού σημειώματος, και αφού προηγήθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις και αποκατάσταση της 
καλής μας πρότερης σχέσης. 

Ωστόσο, δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη η τρωθείσα τιμή και αξιοπρέπειά μου, από τα όσα 
προσβλητικά και απαξιωτικά, γράφτηκαν στον Ημερήσιο Αθηναϊκό Τύπο αν και θα ανέμενα 
μία επανορθωτική δήλωση. Την αναμένω αλλά δεν την απαιτώ, ούτε καν την ζητώ, 
επαφιέμενος στο φιλότιμο όσων τα δημοσίευσαν, να επανορθώσουν. 

Την δική μου απάντηση, τη δίνω μετά την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης 
Εργασίας, καθώς δεν θα έβαζα ποτέ ως προκάλυμμα τα πεπραγμένα μου, για να αποφύγω 
τις δεσμεύσεις μου και τις υποσχέσεις μου ή για να αποπροσανατολίσω τους «συνομιλητές» 
μου.  

Η δική μου απάντηση σε όλους τους επικριτές και ‘‘καλοθελητές’’, την οποία δίνω 
μετά την υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, είναι να θυμίσω ότι ο 
Διευθύνων Σύμβουλος Χαρωνίτης Ιωάννης και η Διοίκηση της ΚτΥπ Α.Ε., επί 
Προεδρίας Μπιτάκου Γεωργίου, της επονομαζόμενης και «αυταρχικής, 
σκοταδιστικής, φεουδαρχικού τύπου εργασιακού Μεσαίωνα, διοίκηση Χαρωνίτη», 
όπως ακούστηκε στους διαδρόμους και γράφτηκε σε παραπολιτικά σχόλια 
εφημερίδων, ενέκρινε μεταξύ άλλων: 

1. Την αναμόρφωση του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της εταιρείας με 
όλες τις μισθολογικές και λοιπές παροχές, που κινδύνευαν να περικοπούν από την 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

2. Την εναρμόνιση με τις διατάξεις του ΠΔ 50/2013 για την δημιουργία ΚΛΑΔΟΛΟΓΙΟΥ. 

3. Την δημιουργία ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ για όλους εργαζομένους της εταιρείας στο 
υφιστάμενο ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ. 

4. Την αποδοχή του σχεδίου Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΣΣΕ) του Σωματείου της 
εταιρείας και την ΥΠΟΓΡΑΦΗ αυτής. 

5. Αναγνωρίστηκαν τα πτυχία, οι γνώσεις και οι δεξιότητες των εργαζομένων και 
ανέβηκαν στα αντίστοιχα μισθολογικά κλιμάκια, όλοι όσοι δεν τους αναγνωριζόταν τόσα 
χρόνια. 

6. Με πρωτοβουλία μου καθιερώθηκε εβδομαδιαία συνάντηση κάθε Πέμπτη 11:00 π.μ., 
με το Σωματείο. 

7. Χορηγήθηκαν προκαταβολές μισθοδοσίας, σε όποιον υπάλληλο το αιτούνταν με άτοκη 
αποπληρωμή. 

8. Χορηγήθηκε διατακτική τροφείων για τα Χριστούγεννα. 
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9. Καλύφθηκαν οι δαπάνες για την συμμετοχή των τέκνων των υπαλλήλων σε 
κατασκηνώσεις και ημερήσια προγράμματα χωρίς διαμονή (camp). 

10. Τακτοποιήθηκε το πρόβλημα με τα υπόλοιπα αδειών προηγούμενων ετών και όσα 
δεν μπορούσαν να πληρωθούν, ώστε να μην χάσει κανείς εργαζόμενος τις άδειες που 
δικαιούται. 

11. Χορηγήθηκαν τιμητικές άδειες σε όλο το προσωπικό, που συνέδραμε στο έργο της 
Εταιρείας, καθότι δεν υπήρχε δυστυχώς τρόπος να δοθεί μπόνους παραγωγικότητας. 

12. Την προηγούμενη μέρα από κάθε αργία παρεχόταν δίωρη προαποχώρηση από την 
εταιρεία. 

13. Στις γιορτές και στις αργίες, που έπεφταν Πέμπτη ή Τρίτη δινόταν και μία μέρα 
τιμητική άδεια σε όλους, σε αναγνώριση του μόχθου και κόπου που κατέβαλε το σύνολο 
του προσωπικού, όποτε του είχε ζητηθεί και πάντοτε με αυταπάρνηση και της προθυμίας 
του να συνδράμει σε όλες τις καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που κλήθηκε, και ΄ήταν 
πολλές αυτές.. 

Και άλλα πολλά μικρά ή μεγάλα που δεν αναφέρω. 

Επίσης, δεν αναφέρω το Έργο της Εταιρείας και την γιγάντωσή της, καθώς δεν είναι αυτός ο 
σκοπός της παρούσας επιστολής μου.  

Αναρωτιέμαι βέβαια, πως μπορεί να χαρακτηρίζονται ως «εργασιακός μεσαίωνας» όλα τα 
παραπάνω, και μάλιστα όταν έγιναν σε διάστημα μόλις 15 μηνών, που εγώ βρίσκομαι στο 
τιμόνι αυτής της Εταιρείας, αλλά δεν είχαν γίνει τα προηγούμενα 10 χρόνια; Ποιες ήταν 
άραγε οι αντιδράσεις του Σωματείου στις αρνήσεις των Διοικήσεων της τελευταίας δεκαετίας;  

Τέλος και πέρα από όλα αυτά, τα οποία επιθυμώ να παραβλέψω και να αφήσω στη λήθη του 
χρόνου, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζόμενους της ΚτΥπ για την συνεργασία, 
που είχαμε αυτούς τους 15 μήνες. Να τους ευχηθώ, να είναι πάντα υπερήφανοι, που είναι 
στελέχη της ΚΤΥΠ και να έχουν πάνω από όλα υγεία και μακροημέρευση. Τους ευχαριστώ, 
που πίστεψαν στο όνειρο μου και κάναμε αυτόν τον οργανισμό πρώτο στην Ελλάδα και τον 
εντυπώσαμε επιτέλους στην συλλογική μνήμη των συμπολιτών μας ως τον οργανισμό, που 
μπορεί να λύσει τα προβλήματα τους. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος 

 

Ιωάννης Β. Χαρωνίτης 

 

   

Από το Γραφείο  
Δημοσίων Σχέσεων & Εταιρικής 

Κοινωνικής Ευθύνης 
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