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ΚΟΙΝΗ  AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 
Πιστεύουμε ότι στα ΕΛΠΕ η κατάσταση έχει ξεφύγει επικίνδυνα, μάλιστα κάθε μέρα έχουμε 
καινούργια ερωτήματα για το τι τελικά συμβαίνει στην Εταιρεία μας αλλά και ποιος είναι ο ρόλος του 
Συνδικάτου μας σε αυτά. 
  
Αφήσαμε να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, περιμένοντας την επίσημη αντίδραση του 
Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ, από την ένορκη κατάθεση του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ. της Εταιρείας 
και Εκπροσώπου Τύπου – Δημοσίων Σχέσεων του ΠΣΕΕΠ συν. Π. Οφθαλμίδη ενώπιον του 
Δικαστηρίου για το θέμα της απεργίας για τα ρυμουλκά, όπου ενημερωθήκαμε ότι κατήγγειλε πως η 
ΕΛΠΕ Α.Ε. «…δεν τηρεί αυστηρά τα αποθέματα Ασφαλείας των 90 ημερών και ότι τα πουλάει, το 
καταθέτω ενόρκως σαν μέλος του Δ.Σ., χρόνια τώρα το ξέρω…». 
 
Δυστυχώς στο Δελτίο Τύπου του ΠΣΕΕΠ στις 14/8/17 για άλλη μια φορά δεν κατάλαβαν ότι όφειλαν να 
ενημερώσουν για αυτή την σημαντική καταγγελία του πρώην Προέδρου τους εργαζόμενους, αλλά 
αντίθετα προτίμησαν να χαρακτηρίσουν εργοδοτικές όλες τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις 
που είχαν διαφορετική άποψη από αυτούς. 
  
Δεν θα μπούμε στην διαδικασία να αποδείξουμε πάλι, ποιοι λειτουργούν εργοδοτικά εξυπηρετώντας 
άριστα τα συμφέροντα της εκάστοτε Διοίκησης της Εταιρείας και παίζουν με τον όρο Ασφάλεια, διότι η 
ένορκη καταγγελία του πρώην Προέδρου του ΠΣΕΕΠ είναι σοβαρή. 
  
Συνάδελφοι του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ, 
 

 Αν η συγκεκριμένη ένορκη κατάθεση είναι αληθής γιατί δεν έχουμε ξεκινήσει όλες εκείνες τις 
πράξεις που απαιτούνται για να ενημερωθούν όλοι; 
 

 Ποιοι από εσάς και πόσο καιρό γνωρίζατε αυτό το σοβαρότατο θέμα και γιατί το αποκρύπτατε; 
 
Οι απαντήσεις πρέπει να είναι πειστικές γιατί σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να πιστέψουμε, πως η 
συγκεκριμένη ένορκη κατάθεση δεν είναι αληθής, διότι βέβαια τότε εγείρεται θέμα αξιοπιστίας για το 
Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ. 
  
Πέραν όμως του ΠΣΕΕΠ και η Διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να πάρει θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα 
μιας και ο συνάδελφος μας, που καταθέτει ενόρκως όλα τα παραπάνω, είναι όπως προείπαμε εκλεγμένο 
μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας με ότι αυτό συνεπάγεται για τον όγκο των πληροφοριών που μπορεί να 
γίνεται αποδέκτης. 
 
Κύριοι της Διοίκησης της ΕΛΠΕ Α.Ε., 
 
Τι συμβαίνει τελικά και ποιος ανέχεται όλα αυτά και γιατί;  Θα απαντηθούν ως οφείλετε ή σε κλειστά 
γραφεία θα δοθούν ένθεν και ένθεν εξηγήσεις ώστε να κλείσει αναίμακτα το θέμα;  Απαιτούμε από εσάς 
ξεκάθαρες απαντήσεις: 
 

 Γιατί η Εταιρεία καθυστερεί να απαντήσει; Μήπως υπάρχουν όντως ένοχες πράξεις; 
 
 
 
 



 
 Η Εταιρεία ενημέρωσε όπως όφειλε τον αρμόδιο Υπουργό και Πολιτικό Προϊστάμενο των 

ΕΛΠΕ, ότι υπάρχει αυτή η καταγγελία και μάλιστα από μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας;  
Ενημερώθηκαν ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ν.Δ. , ο υπεύθυνος Κ.Ο. της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης για Θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος , το μέλος της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ και υπεύθυνος για θέματα Οικονομίας , αν γνώριζαν ότι αυτό συνέβαινε; 
 

 Αν αληθεύει η ως άνω ένορκη κατάθεση ήταν εις γνώσιν των μετόχων και μικρομετόχων της 
Εταιρείας, όπως και των παραγόντων του Χρηματιστηρίου Αθηνών όπου πραγματεύεται σε 
καθημερινή βάση η μετοχή της Εταιρείας; 
 

 Αν αληθεύει η ως άνω ένορκη κατάθεση ποια ανώτατα, ανώτερα στελέχη αλλά και εργαζόμενοι 
γνώριζαν το γεγονός και τι προβλέπει για αυτό ο Εσωτερικός Κανονισμός και ο Κώδικας 
Δεοντολογίας της Εταιρείας; 
 

 Αν η ένορκη κατάθεση  δεν είναι αληθής, θα προβείτε σε  όλες τις δέουσες  και αναγκαίες 
ενέργειες για να αποκαταστήσετε το όνομα του Ομίλου αλλά και των εργαζομένων που σε αυτή 
την περίπτωση θα έχουν πληγεί, ας ελπίσουμε όχι, ανεπανόρθωτα; 

   
 
Είμαστε σίγουροι ότι επιβάλλεται να μάθουν την αλήθεια οι πολίτες της χώρας αλλά και οι εργαζόμενοι 
των ΕΛΠΕ. Δεν χρειάζεται να εξηγήσουμε περισσότερα για την σοβαρότητα και την κρισιμότητα του 
συγκεκριμένου θέματος που αγγίζει την Εθνική Ασφάλεια της χώρας αλλά και την βιωσιμότητα της 
ίδιας της Εταιρείας. 

 
 
 
 

ΣΚΕΕΠ   -    Μ.Ε.Σ.Α.   
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