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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Στο έκτακτο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ στις 15/2 με θέμα Οικονομικός & Διοικητικός Απολογισμός, οδηγηθήκαμε 

στην απόφαση να καταψηφίσουμε τον Διοικητικό Απολογισμό, παρότι είχαμε δώσει την θετική μας ψήφο 

στο κλείσιμο της Σύμβασης, γιατί η απάθεια και η ανικανότητα του Προεδρείου έχει αφήσει την Διοίκηση 

της Εταιρείας κυριολεκτικά ανεξέλεγκτη να ερμηνεύει – εφαρμόζει κατά το συμφέρον της την Σύμβαση μας, 

κάτι που έχει καταστήσει την καθημερινότητα των εργαζομένων αφόρητη. Στον Οικονομικό Απολογισμό 

από τη στιγμή που έχουμε προσλάβει Λογιστή, δεν μπορεί κανείς να προβάλει το επιχείρημα ότι δεν 

δικαιολογούνται όλα τα έξοδα. Ψηφίσαμε έτσι ΛΕΥΚΟ διότι συνεχίζουν κατά τη γνώμη μας τα έξοδα του 

Σωματείου να υπερβαίνουν τα έσοδα με αποτέλεσμα κάποια στιγμή το ταμείο του ΠΣΕΕΠ να αντιμετωπίσει 

πρόβλημα με ότι αυτό συνεπάγεται για την δράση του Σωματείου μας. 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 

Τα ΕΛΠΕ είναι μία εταιρεία υγιέστατη με μεγάλη προσφορά τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στην 

διεθνή πολιτική της χώρας με τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, με συμμετοχή σε όλες τις 

πετρελαιοπιθανές περιοχές του τόπου αλλά κυρίως με το ιδιοκτησιακό της μοντέλο δηλαδή την αρμονική 

συνύπαρξη Δημοσίου και ιδιώτη που αντί να αποτελέσει οδηγό και για τις υπόλοιπες ενεργειακές εταιρείες 

του χώρου κατέστη κόκκινο πανί για την πρώτη ''αριστερή'' Κυβέρνηση του τόπου. Η Εταιρεία μας είχε μπει 

εδώ και χρόνια στο στόχαστρο των ''κορακιών'' της παγκόσμιας οικονομίας και το μόνο που έμενε να βρεθεί 

ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα την ξεπουλούσαν βελούδινα. Και δυστυχώς για όλους μας 

βρέθηκαν.  
 

Η κυβέρνηση όρισε την Διοίκηση του ''πρώτα ο άνθρωπος'' και του ''εγώ δεν είμαι Λάτσης'' για να φέρει εις 

πέρας το δύσκολο έργο του ξεπουλήματος. Αποκορύφωμα της λαϊκίστικης συμπεριφοράς ήταν η 

παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου στην στάση εργασίας του ΠΣΕΕΠ στις ΒΕΑ ενάντια στην πλήρη 

ιδιωτικοποίηση που θύμισε τον αξεπέραστο Κατρούγκαλο όταν δήλωνε στην Βουλή να ψηφίσουν γρήγορα 

το νομοσχέδιο γιατί είχαν να πάνε και στο συλλαλητήριο που γινόταν εναντίον του νομοσχεδίου.   
 

Είμαστε σίγουροι ότι η εν λόγω Διοίκηση θα έπιανε γρηγορότερα δουλειά για να ''αξιοποιήσει'' την Εταιρεία, 

αν δεν είχε να διαχειριστεί το τραγικό δυστύχημα της 8
ης

 Μαΐου. Αναγκάστηκαν λοιπόν για λίγο καιρό να 

ακολουθήσουν την πρακτική ''του καλού ποιμένα'' για να κοιμίσουν τους εργαζόμενους με τα παραμύθια της 

Ολιστικής Ασφάλειας και με την πρακτική της ''εταιρικής κοινωνικής ευθύνης'' προς την κοινωνία. Όλα τα 

παραπάνω βέβαια έγιναν με κεφάλαια της Εταιρείας βαπτίζοντας την κυβερνητική προπαγάνδα ως 

κοινωνική πολιτική της Εταιρείας. 
 

Παράλληλα δούλευαν και το ''Project Σωματείο''. Με συμβουλάτορες τους νενέκους του Συνδικαλιστικού 

κινήματος, τους οποίους ταχύτατα Διευθυντοποίησαν όταν ολοκλήρωσαν το έργο τους έσπειραν την 

διχόνοια και το φόβο στους εργαζόμενους. Φρόντισαν δε να τακτοποιήσουν τους κομματικούς φίλους, 

συγγενείς και συνδικαλιστές ώστε να μη βλέπουν, να μην ακούν, να σιωπούν για να μπορούν άνετα να 

κάνουν τα ρουσφετάκια τους με τους πρόθυμους της ιεραρχίας, μια ιδιότυπη συν διαχείριση με υψηλή 

εποπτεία ισορροπημένη με την εκκωφαντική σιωπή…  
 

Απόδειξη όλων των παραπάνω είναι η ανυπαρξία των ενεργειών του Προεδρείου του Σωματείου σε όποιο 

σοβαρό ζήτημα έχει προκύψει:  

 

 



 

✓ από τις αναβαθμίσεις όλων των στελεχών της Εταιρείας που εμπλέκονται στο δυστύχημα της 8
ης

 

Μαΐου χωρίς να υπάρχει επίσημο πόρισμα που να εξηγεί τι συνέβη και ποιος ευθύνεται, 
✓ από τις κομμένες θέσεις στα Οργανογράμματα της παραγωγής που δεν αποκαταστάθηκαν ποτέ και 

από το αλαλούμ με τους Χειριστές Πίνακα DCS που για να αναβαθμιστεί ο εργαζόμενος πρέπει να 

έχει συγκεκριμένη παραταξιακή σχέση, 
✓ από την σχεδιαζόμενη μεθόδευση του περαιτέρω υποβιβασμού της ευθύνης στην Άδεια Εργασίας,  
✓ από τις περισσότερες πειθαρχικές διώξεις εναντίον των εργαζομένων στα χρονικά της Εταιρείας, 
✓ από την εντατικοποίηση της εργασίας με την αλλαγή στο χτύπημα της κάρτας μόνο για την βάρδια, 
✓ από την καταστρατήγηση της ΣΣΕ με την ΑΜΑ, την Άδεια Ηλικίας, με ευθύνη της Γενικής 

Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού, 
✓ από το ξεπούλημα των οφειλόμενων ρεπό στην βάρδια και την παρανομία της Εταιρείας να μην 

πληρώνει υπερεργασία και υπερωρίες στις ΒΕΘ όταν τις αντικαθιστά με ρεπό,  
✓ από τις παρακολουθήσεις ''αντιφρονούντων'' πολιτών στη Θεσσαλονίκη από εταιρεία - συνεργάτη για 

λογαριασμό της εργοδοσίας που θύμισε άλλες εποχές,  
✓ από την ένοχη σιωπή στις κομματικές προσλήψεις του Ομίλου και στις αναβαθμίσεις ημετέρων 

Διευθυντών. 
 

Αν λοιπόν είχανε προχωρήσει στα παραπάνω θα είχε μεγαλύτερη αξία η αντίδραση του Σωματείου στην 

επερώτηση που κατέθεσαν στην Βουλή 21 βουλευτές της Ν. Δημοκρατίας για τις προσλήψεις στα ΕΛΠΕ και 

τον ….ταχυδρόμο. Όμως και αυτή η πρεμούρα να υπερασπιστούνε την Διοίκηση για τα κριτήρια των 

προσλήψεων επειδή συμμετέχουνε ενεργά στην διαδικασία ήταν περιττή. Αποδείχθηκε ξεκάθαρα από την 

αρπαγή της λίστας υποψηφίων και το παραγοντιλίκι που ακολούθησε με το εμπόριο ελπίδας για ποιο λόγο 

''συμμετέχουν''. 
 

Μέσα σε αυτή την διαμορφωμένη κατάσταση ενώ το Σωματείο υπολειτουργεί, οι υπόγειες συμφωνίες και 

υποσχέσεις δίνουν και παίρνουν. Η Διοίκηση της Εταιρείας στη προσπάθεια να στηρίξει το βολικό για τα 

σχέδια της Προεδρείο, συνεχίζει τις αλλαγές στην Διακίνηση των ΒΕΘ. Πιστεύουμε αυτές να μην 

εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του ομοϊδεάτη… ''αριστερούλη'' Αντιπροέδρου των ΒΕΘ στην προσπάθεια να 

του προσδώσουν κάποια υπόσταση εν όψει των εκλογών των Εκπροσώπων των εργαζομένων.  
 

Την ίδια ώρα, η ανυπαρξία του ''Προέδρου'' του Σωματείου μας, πράγμα για το οποίο φωνάζαμε από την 

πρώτη στιγμή, επιβεβαιώθηκε και από την ίδια του την παράταξη. Δυστυχώς, είναι διαφορετικό να σε 

θεωρεί ανύπαρκτο η αντιπολίτευση και τραγικό να σε χαρακτηρίζουν λάθος από την ίδια σου την 

παράταξη.  
 

Είναι διαχρονικά διαπιστωμένο ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που κατέχουν μία καρέκλα εξουσίας δύσκολα 

την αποχωρίζονται ακόμα και (ότ)αν η διατήρηση της περνάει μέσα από τον οδυνηρό εξευτελισμό τους. 

Μιλάμε για αυτόν τον ''συνδικαλιστικό παράγοντα'' της ΔΑΚΕ που κρύβεται πίσω από μια ψευδεπίγραφη 

ενότητα και γκρινιάζει χωρίς ντροπή για πολιτική ορθότητα μόνο και μόνο για να δικαιολογήσει την 

αναβάθμιση ημετέρων Διευθυντών, κατηγορώντας επιπλέον όσους προσπαθούν να δώσουν σάρκα και οστά 

στο όραμα των εργαζομένων για Ενότητα.  
 

Χειρότεροι δε όλων είναι οι πρόθυμοι αβανταδόροι συνδικαλιστές της εργοδοσίας που εξαντλούν την 

''δημοκρατικότητα'' τους με το να απειλούν τους πρώην συνοδοιπόρους τους ''ότι θα έχουν πρόβλημα στην 

εργασιακή τους εξέλιξη''. Προειδοποιούμε ότι τέτοιες φασίζουσες ''αριστερές'' συμπεριφορές δεν θα 

επιτρέψουμε να συνεχιστούν. 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

         
Αυτή την φορά πρέπει να είμαστε σοβαροί και αποτελεσματικοί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για γελοιότητες 

και μικροκομματισμούς.  Ο Αγώνας μας θα είναι μακρύς, επίμονος και ο στόχος μας θα πρέπει να είναι 

διττός.  Από την μια να αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις να αλλάξουμε την πολιτική βούληση της 

κυβέρνησης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση και από την άλλη να διασφαλίσουμε τις εργασιακές μας 

σχέσεις, τις θέσεις εργασίας αλλά και την Σύμβασή μας. 

 

 

ΣΚΕΕΠ 


