
 
 
 

Ασπρόπυργος, 21 Ιουνίου 2017 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Το τελευταίο χρονικό διάστημα είμαστε θεατές ενός θεάτρου του παραλόγου που 

παίζεται μεταξύ της διοίκησης της Εταιρίας και του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ. 

Στις καταγγελίες του Προέδρου του ΠΣΕΕΠ για επιλήψιμη δικαστικά άσκηση των 

καθηκόντων κάποιων υψηλόβαθμων στελεχών της εταιρίας  είχαμε την εκκωφαντική 

σιωπή της Διοίκησης των ΕΛΠΕ σε αυτές τις καταγγελίες. Μερικές μόνον ημέρες 

αργότερα  - με την ευκαιρία της διοργάνωσης του 2ου συνεδρίου Υδρογονανθράκων  

από το ΠΣΕΕΠ -  είδαμε ομοβροντία ανταλλαγής πλακετών τόσο από την εταιρία προς 

τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα του ΠΣΕΕΠ όσο και από το ΠΣΕΕΠ προς την ηγεσία 

της εταιρίας. 

Δίνεται έτσι η εικόνα «ζεύγους» που σήμερα καυγαδίζουν και την επομένη 

αγαπιούνται.  

Έτσι ασκείται η συνδιοίκηση στα ΕΛΠΕ; Η διοίκηση του ΠΣΕΕΠ εκτός από τις 

προσλήψεις διεκδικεί και ρόλο στους διαγωνισμούς στην Διεύθυνση Προμηθειών ; 

Δυστυχώς αυτές οι τυχοδιωκτικές πρακτικές πλήττουν τον θεσμό του σωματείου, 

καταρρακώνουν το κύρος του και αμφισβητούν την αξιοπιστία του . 

Σχεδόν  παράλληλα με τα προηγούμενα  παρακολουθήσαμε τα γεγονότα της 

αναβολής της  Γενικής συνέλευσης των μετόχων της εταιρίας, η οποία αποτελεί 

πλήγμα για την φήμη και το κύρος των ΕΛΠΕ. 

Οι δύο βασικοί μέτοχοι που κατέχουν την πλειοψηφία των μετοχών όφειλαν να 

επικοινωνούν και να αποφασίζουν από κοινού για τα μεγάλα και σοβαρά θέματα 

καθώς και  για τις  προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εταιρία – όπως έχουν πράξει έως 

σήμερα – και να μην εμφανίζονται διχασμένοι μπροστά στο ευρύ επενδυτικό κοινό 

με τις φήμες να οργιάζουν.    



Η πορεία των ΕΛΠΕ  είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών όλων των εργαζομένων και 

των Διοικήσεων, που είχαν την τόλμη και την προνοητικότητα να επενδύσουν σε 

διάφορους τομείς και ιδιαίτερα να κάνουν σύγχρονα και ανταγωνιστικά τα 

διυλιστήρια μας. 

Τα σημερινά κέρδη είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της ευνοϊκής συγκυρίας των 

Διεθνών περιθωρίων διύλισης και  δεν αποτελούν ρεκόρ όπως τα παρουσιάζει η 

Διοίκηση στα κατευθυνόμενα δημοσιεύματα της. 

Δυστυχώς το αφήγημα της σημερινής Διοίκησης δεν πείθει κανένα παρά τις 

στοχευμένες δημοσιεύσεις και τις πάσης φύσεως χορηγίες και  τελετές, όσο ο κύριος 

άξονας της είναι η αναξιοκρατία, ρουσφετολογία, οι αλόγιστες κομματικές 

προσλήψεις και οι επιλήψιμες πράξεις. 

Τα μέχρι τώρα πεπραγμένα της θα τύχουν της κατάλληλης κριτικής  σύντομα όπου   

θα καταδείξουμε με επιχειρήματα τα κακώς κείμενα, τις παραλήψεις και τις αστοχίες 

οι οποίες υπονομεύουν την πορεία της Εταιρίας και το μέλλον των εργαζομένων.  

  

 
           
 
         

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ  ΔΑΚΕ ΕΛ.ΠΕ. 
 
 
 

 


