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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Είναι διαχρονική η θέση μας για τον δημόσιο χαρακτήρα της Εταιρείας μας και την σταδιακή 

μετεξέλιξή της από πετρελαϊκή σε ενεργειακή δύναμη που θα την καθιστά πολύτιμη 

παρακαταθήκη επιρροής και ελπίδας για όλους τους Έλληνες. Δυστυχώς οι «αριστεροί» τιμητές 

των πάντων, αυτοί που κουνούσαν το δάκτυλο σε όλους και μιλούσαν για κανιβαλισμό της δημόσιας 

περιουσίας, τώρα δεν νοιάζονται πλέον και θυσιάζουν την περιουσία του Ελληνικού λαού. Τους 

υπενθυμίζουμε ότι η Ενέργεια είναι ο κλάδος της οικονομίας που μπορεί να φέρει την πραγματική 

ανάπτυξη στην χώρα αλλά συνάμα είναι και ο κορυφαίος πυλώνας Εθνικής Ασφάλειας.  

 

Στην προσπάθεια να αναλάβουμε δράσεις ανακούφισης των πληγέντων της Δυτ. Αττικής, αναπτύξαμε 

τις προτάσεις μας στο Δ.Σ. που πραγματοποιήθηκε στις 24.11 και θα συμμετέχουμε στην 

διαπαραταξιακή επιτροπή που αποφασίστηκε να ασχοληθεί με αυτό το ευαίσθητο θέμα επισημαίνοντας 

όμως, ότι το Συνδικάτο έχει διττό ρόλο τόσο απέναντι στους πληγέντες συνανθρώπους μας όσο και 

απέναντι στα μέλη μας τα οποία διαμένουν στις πληγείσες περιοχές. Μακριά από οποιαδήποτε 

παραταξιακή ή πολιτική σκοπιμότητα, προτείναμε η δαπάνη των περίπου 10.000 ευρώ για τις ατζέντες 

του 2018, να δοθεί σε σχολεία της Μάνδρας για την αποκατάσταση ζημιών, αλλά δυστυχώς η πρόταση 

μας απορρίφθηκε.  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Στο προηγούμενο Δ.Σ. του Σωματείου, σε συνεννόηση με την διοίκηση του ΕΚΕΔΑ, κατατέθηκε κοινή 

πρόταση των παρατάξεων ΣΚΕΕΠ - ΕΛΚΕ ώστε οι εκπρόσωποι του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ να έρχονται σε 

σταθερή μηνιαία βάση στο Σωματείο μας για να υπάρχει η δυνατότητα οποιοσδήποτε συνάδελφος έχει 

κάποια απορία γύρω από τα ασφαλιστικά ή συνταξιοδοτικά του θέματα να ενημερωθεί με σαφήνεια. 

Ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί οι συνάδελφοι της ΕΛΚΕ που ήταν και δική τους 

πρόταση δεν το έγραψαν στην ενημερωτική ανακοίνωση του προηγούμενου ΔΣ και άφησαν τον 

''Πρόεδρο'' να την παρουσιάζει τώρα ως δική του!!!!  

 

Είμαστε υποχρεωμένοι για το θέμα της ανανέωσης του Ασφαλιστηρίου Συμβολαίου της Groupama, να 

ξεκινήσουμε από την παραπληροφόρηση της ανακοίνωσης του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ στο 

προηγούμενο Δ.Σ. του Οκτωβρίου, όπου δεν ενημέρωσαν τους εργαζόμενους για την πρόταση που 

κατέθεσε το ΣΚΕΕΠ, πρόταση που στηρίχτηκε από τις παρατάξεις ΔΑΚΕ, ΜΕΣΑ και 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ και ήταν η εξής: 

 

Ανανέωση για ένα χρόνο με 2,5% εγγυημένο επιτόκιο, διαπραγμάτευση της Εταιρείας με την Groupama 

για μείωση των διαχειριστικών εξόδων και έγκαιρα μέσα στο 2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέο 

διαγωνισμό.  

 

Μάλιστα, αρχικά είχαμε εισηγηθεί να πληρώσει η Εταιρεία την διαφορά των διαχειριστικών για ένα 

χρόνο όπως ζητούσε η Groupama, αλλά οι συνάδελφοι του Προεδρείου λειτουργώντας για μια ακόμη 

φορά ως εκπρόσωποι της Εταιρείας μας απάντησαν ότι η Εταιρεία έχει δώσει πολλά! 

 



 

Η πρόταση μας αυτή απορρίφθηκε από το Προεδρείο, το οποίο αφού δεν πίεσε την Εταιρεία να 

προχωρήσει ταχύτατα τις διαπραγματεύσεις με την Groupama, ήρθε στο τελευταίο Δ.Σ. του Σωματείου 

να εισηγηθεί μέσω του ''Προέδρου'' ότι η καλύτερη λύση θα είναι ο διαγωνισμός και μάλιστα είχαμε 

τον Γραμματέα του Συνδικάτου να υπερθεματίζει ότι αυτή είναι η μόνη... καθαρή λύση! 

 

Μετά τα παραπάνω, καταθέσαμε μαζί με τις παρατάξεις του ΜΕΣΑ και της ΔΑΚΕ την εξής πρόταση: 

 

Ανανέωση για ένα χρόνο με 2,25% εγγυημένο επιτόκιο, διατήρηση των διαχειριστικών εξόδων στο 0,25 

και έγκαιρα μέσα στο 2018 πρόσκληση ενδιαφέροντος για νέο διαγωνισμό.  

 

Παράλληλα ζητήσαμε να πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των εργαζομένων και να ψηφίσουν  

εκείνοι ποια από τις δυο προτάσεις, τον διαγωνισμό που προτείνει το Προεδρείο ή την πρόταση των 

τριών παρατάξεων τους διασφαλίζει και είναι η αποδοτικότερη για τα χρήματα τους. 

 

Προφανώς, κατά την διάρκεια της διακοπής του Δ.Σ. που ζητήθηκε από το Προεδρείο συνέβησαν 

μεταφυσικά πράγματα διότι αμέσως μετά αποφάσισαν ότι υπάρχει και άλλη ...μόνη καθαρή λύση που 

ήταν τελικά η πρόταση των τριών παρατάξεων η οποία και υπερψηφίστηκε από όλους τους παρόντες 

εκτός του εκπροσώπου του Αγωνιστικού Μετώπου που ψήφισε ΛΕΥΚΟ επειδή διαφωνεί ιδεολογικά 

με το θέμα και δεν τον ενδιαφέρει προσωπικά!!! 

 

Η γελοιότητα πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Ποιος να πάρει σοβαρά έναν ''Πρόεδρο'' που 

εισηγείται και επιχειρηματολογεί μετά από τόσες συναντήσεις ότι ο διαγωνισμός είναι η μόνη λύση, 

αλλά και έναν Γραμματέα ο οποίος ανεβάζει τον πήχη λέγοντας με στόμφο ότι ο διαγωνισμός είναι η 

μόνη καθαρή λύση. Το συμπέρασμα είναι ή ότι δεν ξέρουν τι τους γίνετε και πρέπει να φύγουν 

γρήγορα γιατί είναι ανίκανοι ή είναι τόσο αδίστακτοι που ακόμα και όταν πιστεύουν την άποψή τους 

είναι έτοιμοι να κάνουν την κολοτούμπα προκειμένου να διατηρήσουν την καρέκλα τους. Και στις δύο 

περιπτώσεις είναι επικίνδυνοι για τους εργαζομένους. 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

Τα μπράβο της Διοίκησης που εξέφρασε μέσα από ένα sms ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν είναι αρκετά, 

γιατί πράγματι κάποια παιδιά ''μεγάλωσαν'' πριν την ώρα τους με αυτά που ζουν τα τελευταία 

χρόνια. Είναι κοινά αποδεκτό από όλους ότι οι εργαζόμενοι συνεπικουρούμενοι από το υψηλό 

εργασιακό τους επίπεδο, ανταποκρίθηκαν με αυταπάρνηση για να θέσουν σε λειτουργία τα 

Διυλιστήρια του Νότου. Τον καλούμε, αν εννοεί πραγματικά τα λόγια του και δεν είναι ένα ακόμη 

επικοινωνιακό τρικ, να υλοποιήσει την πρότασή μας για διπλασιασμό των διατακτικών των 

Χριστουγέννων σε όλους τους εργαζόμενους. Αυτή θα είναι μία ενδεικτική κίνηση σεβασμού σε όλους 

όσους αποτελούν τον μεγαλύτερο πυλώνα του Ομίλου.  

 

Κλείνοντας, τα παραμύθια που διαδίδονται από τα γνωστά παπαγαλάκια περί προβλημάτων στην 

ΕΝΙΑΙΑ με την παραίτηση του συν. Π. Οφθαλμίδη από τη θέση του Γραμματέα Τύπου & Δημ. 

Σχέσεων του Συνδικάτου δεν πείθουν πια κανέναν. Είναι κατανοητό ότι αυτό έγινε για τις επερχόμενες 

εκλογές του Εκπροσώπου των εργαζομένων. Το δόγμα ''αμύνεσθαι περί πάρτης'' που έχουν περάσει 

στους εργαζόμενους τόσο καιρό, σκοπεύουν να το εξαργυρώσουν στις επερχόμενες εκλογές του 

Εκπροσώπου. Ήρθε η ώρα οι εργαζόμενοι να αντισταθούν στην σπονδυλική ευκαμψία, στην 

ελαστική συνείδηση και στην διγλωσσία.   
 

 

 

ΣΚΕΕΠ  


