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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Εξαντλήσαμε κάθε χρονικό όριο αναμονής από πλευράς μας, δίνοντας τον χρόνο και στον καταγγέλλοντα
(πρώην Πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ) αλλά και στην ίδια την Διοίκηση της Εταιρείας, ώστε να απαντηθεί η
καταγγελία του σε σχέση με το ότι στα ΕΛΠΕ υπάρχει θέμα τεράστιας διαφθοράς, που μάλιστα κατήγγειλε
και ονομαστικά για το ποιος είναι ο "Ταμίας" στις 18/5/17 στο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ.
Το ΣΚΕΕΠ θεωρώντας άκρως σοβαρές αυτές τις καταγγελίες, επίσημα ζήτησε τα πρακτικά του Δ.Σ. από το
ΠΣΕΕΠ (έως σήμερα δεν έχουν δοθεί) και αναμένει την εξέλιξη της υπόθεσης.
Όμως αντί για εξελίξεις, όχι μόνο δεν πήρε τον δρόμο που όφειλε αυτή η καταγγελία, αλλά γίναμε και
μάρτυρες ανταλλαγής φιλοφρονήσεων και πλακετών στο Συνέδριο για τους Υδρογονάνθρακες που
πραγματοποίησε το ΠΣΕΕΠ και κυρίως χρηματοδότησε η ΕΛΠΕ με 120.000,00 Ευρώ !!!!!!
Οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε με τίποτα να αποδεχτούμε ότι μια τιμητική πλακέτα, όσο μεγάλη κι αν είναι
ή όσο κι αν κόστισε, μπορεί να καλύψει το τεράστιο θέμα που έχει προκύψει με τις βαρύτατες καταγγελίες
του πρόσφατα παραιτημένου Προέδρου του ΠΣΕΕΠ προς τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου και μετά την
δημόσια δήλωση του, ότι θα προσφύγει ως πρόσωπο και ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στην
δικαιοσύνη αλλά και στην Βουλή των Ελλήνων.
Για τους παραπάνω λόγους και πριν προβούμε σε επιστολές προς τα Κόμματα της Βουλής ΩΣ
ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ, για να γίνει γνωστή όλη η παραπάνω υπόθεση, ζητάμε από τον Πρόεδρο των ΕΛΠΕ, κο
Τσοτσορό Στάθη να απαντήσει στα εξής:


Υπέπεσαν στην αντίληψή σας οχλήσεις από κάποια εισαγγελική αρχή ή από κάποιον εκπρόσωπο
της Βουλής για θέματα διαφθοράς στα ΕΛΠΕ;



Υπήρξε από μεριάς σας εντολή για εξέταση της υπόθεσης από τον εσωτερικό έλεγχο και αν ναι ποιο
το πόρισμα του εσωτερικού ελέγχου;



Κυρίως όμως αν υπάρχει καταγγελία στον εσωτερικό έλεγχο από τον τότε Πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ
σχετικά με το ποιος είναι ο "Ταμίας";

Αναμένουμε τις απαντήσεις του Προέδρου των ΕΛΠΕ στις βαρύτατες καταγγελίες, το οφείλει για την
αξιοπιστία του ΔΣ των ΕΛΠΕ, μιας και ο πρώην Πρόεδρος μας είναι μέλος του ως εκπρόσωπος των
εργαζομένων.
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