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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
  
Με την παρουσίαση του HELPE VILLAGE η ∆ιοίκηση της Εταιρείας δήλωσε ότι θα συνεχίσει να δείχνει το 
κοινωνικό της πρόσωπο µε µια σειρά από πράξεις κοινωνικού και όχι φιλανθρωπικού χαρακτήρα. 
Αποδεικνύεται περίτρανα, παρότι η υπερπροβολή έχει αρχίσει να κουράζει, ότι η διάθεση για προσφορά, για 
δικαιοσύνη αλλά και ο σεβασµός στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου είναι θέµα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ και όχι 
αριθµών.  

Τα τελευταία χρόνια καλλιεργήθηκε από την ∆ιοίκηση της Εταιρείας, σε αγαστή συνεργασία µε το Προεδρείο 
του Συνδικάτου, η συστηµατική προσήλωση στα "νούµερα της Εταιρείας". Αποτέλεσµα ήταν η 
καθηµερινότητά µας να βοµβαρδίζεται από EBITDA, Τοκοχρεολύσια, MARGINS, Οµολογιακά ∆άνεια και 
τα πάντα ακόµα και η Ασφάλεια µας, να θυσιάζονται στον βωµό του απόλυτου κέρδους των µετόχων και 
της δήθεν διάσωσης της Εταιρείας, αδιαφορώντας πραγµατικά για το µεγαλύτερο κεφάλαιο της, τους 
εργαζοµένους της. 

∆υστυχώς όµως, το 2015 στιγµάτισε όλους µας µε το τραγικό δυστύχηµα της 8ης Μάη όπου τέσσερις 
συνάδελφοί µας χάθηκαν άδικα. Υποχρέωσή µας είναι να τους κρατήσουµε ζωντανούς στις καρδιές µας 
και να κάνουµε τα πάντα ώστε να µην ξανασυµβεί ΠΟΤΕ ένα τέτοιο γεγονός. Έτσι κι αλλιώς, η Ασφάλεια 
όλων των εργαζοµένων και των εγκαταστάσεων πρέπει να αποτελεί ύψιστο καθήκον µας και κορυφαία 
προτεραιότητά µας.  

Μετά από 8 µήνες περιµένουµε να µάθουµε από την Εταιρεία ποιος και τι πραγµατικά έφταιξε. Ακόµα και 
σήµερα δεν έχει τιµωρηθεί κανένας, αντιθέτως είδαµε αναβαθµίσεις εµπλεκόµενων στελεχών. Τελικά, οι 
δηλώσεις "εγώ δεν είµαι Λάτσης" αντί να γράψουν ιστορία όπως κάποιοι πίστευαν έµειναν τελικά κενές, 
γραφικές κουβέντες µιας και το δυστύχηµα της 8ης Μάη αντιµετωπίστηκε µε τον ίδιο τρόπο που 
αντιµετωπίστηκε και το "ατύχηµα" της πρώην PETROLA το 1992. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας σε όλους τους λόγους της έδειχνε ενδιαφέρουσες προθέσεις ως προς τον επιθυµητό 
προαναφερόµενο στόχο, της Ασφάλειας εργαζοµένων και εγκαταστάσεων. Όµως µέχρι τώρα, τα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια της Εταιρείας ασχολούνται µόνο µε αλλαγές προσώπων και αυξήσεις του αριθµού των 
∆ιευθυντικών στελεχών. Πιστεύαµε και για αυτό είχαν την ανοχή µας µέχρι σήµερα, ότι δεν είναι µόνο η 
τακτοποίηση των αµοιβών τους αλλά ένας νέος σχεδιασµός ώστε να εφαρµοστούν οι πολιτικές µε επίκεντρο 
τον Άνθρωπο, όπως επικαλείται συνεχώς στους λόγους του ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος εντός του χώρου 
εργασίας αλλά και στους όµορους ∆ήµους.  

Φαίνεται όµως ότι η ευκαιριακή χρήση της έννοιας "πρώτα ο άνθρωπος" είχε ως στόχο να "κοιµίσει" τους 
εργαζοµένους, εξαγοράζοντας χρόνο και στοχεύοντας στην λήθη. Ήταν κάτι που φοβόµασταν, επειδή όλοι 
γνωριζόµαστε τόσα χρόνια στα ∆ιυλιστήρια, δεν θυµόµαστε ουδεµία αντίδραση του σηµερινού 
∆ιευθύνοντος Συµβούλου όταν εξευτελίζονταν οι τότε συνάδελφοί του, τίθετο σε κίνδυνο η ασφάλεια 
τους και καταπατούνταν τα εργασιακά και οικονοµικά τους κεκτηµένα.  



 

Για εµάς πράγµατι η αξιοπρέπεια του Ανθρώπου είναι θέµα ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ. ∆εν επικεντρώνεσαι στην λέξη 
Άνθρωπος ευκαιριακά αλλά πρέπει να την αποδεικνύεις στη πράξη. Ειδάλως, δείχνεις ότι το µόνο που σε 
ενδιαφέρει είναι να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη.  

Κύριοι της ∆ιοίκησης 

Μετά από τα οικονοµικά  αποτελέσµατα του 9µήνου του Οµίλου και τις δηλώσεις σας στον έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο ότι τα ΕΛΠΕ για πρώτη φορά στα χρονικά πηγαίνουν τόσο καλά οικονοµικά, ήρθε η ώρα 
να αποδείξετε ότι η "αφοσίωσή σας και η προσήλωση σας στον δίκαιο κοινωνικό αγώνα" αφορά όλους 
µας και όχι µόνο τους ηµετέρους σας.  

Αναµένουµε λοιπόν εµείς οι εργαζόµενοι την άρση των αδικιών που έχουν προκύψει από την συνεργασία του 
Προεδρείου του Σωµατείου µε την ∆ιοίκηση. Προχωρήστε λοιπόν στα ακόλουθα: 

 
➢ Ξεκινήστε τις απαραίτητες προσλήψεις, που θα καταστήσουν Ασφαλή τα Οργανογράµµατα µας. 

➢ Αποµακρύνετε όλους τους πρώην συναδέλφους που έκαναν χρήση του πακέτου οικειοθελούς 
αποχώρησης  παραµένοντας στους χώρους µας και καλύψτε άµεσα αυτές τις θέσεις µε προσλήψεις.  

➢ Σταµατήστε εδώ και τώρα τις ενοικιάσεις εργαζοµένων στα ΕΛΠΕ. 

➢ Απαλείψτε τον όρο του EBITDA από τον υπολογισµό του µισθού µας αφού θα πρέπει να γνωρίζετε, 
µιας και διοικείται την "ναυαρχίδα της ενεργειακής Βιοµηχανίας της χώρας" ότι οι εργαζόµενοι δεν 
µπορούν να τον επηρεάσουν σε µια Εταιρεία εντάσεως κεφαλαίου.  

➢ Καταργήστε άµεσα την απαράδεκτη, αντισυναδελφική και κοινωνικά άδικη ρύθµιση για τους  
νεοπροσλαµβανόµενους εργαζόµενους του 60% - 80% - 100%. 

➢ Προχωρήστε άµεσα στην αναγνώριση όλων των προϋπηρεσιών των εργαζοµένων των τελευταίων 
ετών οι οποίοι έχουν πληρώσει την αριθµολαγνία και τα µικροσυµφέροντα. 

Όλα τα παραπάνω  να είναι η αρχή µιας σειράς βηµάτων που πρέπει να γίνουν τώρα.  

Σας προειδοποιούµε δε, ότι σε κάθε  προσπάθειά σας  να συνδικαλιστείτε θα µας βρίσκετε απέναντί σας, 
µιας  και όποτε η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προσπάθησε να συνδικαλιστεί και η ∆ιοίκηση του Σωµατείου να 
διοικήσει, τα αποτελέσµατα ήταν καταστροφικά για τους εργαζοµένους. 

 

Για εµάς αυτή είναι η Προτεραιότητα µας, 

               για αυτά θα Αγωνιστούµε, 

αυτή είναι η ∆έσµευσή µας.  

 

ΣΚΕΕΠ 


