
 

       ΕΝΙΑΙΑ–ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.  
           ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 

 
 

                   18.04.2018 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, οι 

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογές για τα όργανα του ΠΣΕΕΠ με πρωτοφανή συμμετοχή των 
εργαζομένων, κάτι που από μόνο του αποτελεί μια μεγάλη νίκη για το Σωματείο μας. 

Μία νίκη απαραίτητη και για το Σωματείο και για τους εργαζόμενους στις δύσκολες μέρες που 
έρχονται, με το μέτωπο της τελικής ιδιωτικοποίησης ανοιχτό και σε πλήρη εξέλιξη. Σαν ΕΝΙΑΙΑ-
ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ., θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμά μας,  για  την μαζική συμμετοχή τους στις εκλογές του Σωματείου. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλους και όλες εσάς που δεν υποκύψατε στις βρώμικες επιθέσεις που 
δέχθηκε η ΕΝΙΑΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. τους τελευταίους μήνες και συσπειρωθήκατε-στηρίξατε την 
παράταξη που εδώ και χρόνια παλεύει, υπερασπίζεται και διεκδικεί δικαιώματα και κατακτήσεις, 
έχοντας στο επίκεντρο τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους, κόντρα σε κομματικούς και 
προσωπικούς μηχανισμούς και συμφέροντα ξένα προς τους εργαζόμενους και τη δουλειά μας. Με 
τον αγώνα αυτό, παραμένουμε ισχυροί και παρόντες και στο Σωματείο και σε όλα τα 
μέτωπα του αγώνα που πρέπει από σήμερα να εντείνουμε την δράση μας. 

Τα αποτελέσματα των εκλογών αναδεικνύουν την ανάγκη για συνεργασίες με βάση τα 
προβλήματα και τις λύσεις που απαιτούνται, με πιο κρίσιμο αυτό του ολοκληρωτικού 
ξεπουλήματος των ΕΛ.ΠΕ. Οι επόμενες ημέρες (περιμένοντας και την ολοκλήρωση της 
καταμέτρησης από την Κ.ΕΦ.ΕΠ.) είναι πολύ κρίσιμες και καλούμαστε όλοι να σταθούμε στο ύψος    
των ευθυνών  που μας βάζουν η συγκυρία και τα προβλήματα. 

Σαν ΕΝΙΑΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ., με τη δύναμη που οι εργαζόμενοι μας δώσατε, θα ανταποκριθούμε  
σ΄ αυτή  την ευθύνη όπως κάναμε πάντα.  Θα τιμήσουμε την εμπιστοσύνη των εργαζομένων και 
θα είμαστε παρόντες σε όλες τις εξελίξεις μέσα στο Σωματείο αλλά και όπου αλλού απαιτηθεί. 

Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε και στην επόμενη εκλογική μάχη για την ανάδειξη των δύο 
εκπροσώπων των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρείας, που με το δρομολογημένο ξεπούλημα 
των ΕΛ.ΠΕ., γίνεται ακόμα πιο σημαντικό το ποιοι θα εκλεγούν και τι ρόλο θα παίξουν… 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συμμετέχουν μαζικά και σε αυτή την εκλογική 
διαδικασία στηρίζοντας αποφασιστικά το ψηφοδέλτιο της ΕΝΙΑΙΑΣ-ΕΝΩΤΙΚΗΣ Σ.Κ. και τα 
στελέχη της. Ιδιαίτερα δε τώρα που παίζονται όλα για το μέλλον των ΕΛ.ΠΕ. και τη δουλειά 
μας. 

Η ψήφος  στην ΕΝΙΑΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. είναι εγγύηση πως στο Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ., θα υπάρχει μία 
φωνή που θα εκφράζει τις θέσεις των εργαζομένων και όχι των μηχανισμών (κομματικών ή 
προσωπικών), που δεν θα υποκύπτει σε εκβιασμούς και δεν θα συμμετέχει σε βρώμικα 
αλισβερίσια. 

Η ΕΝΙΑΙΑ-ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. δεσμεύεται να αγωνισθεί ενάντια στο ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. και να 
υπερασπισθεί με όλες της  τις  δυνάμεις, τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις των εργαζομένων, το 
παρόν και το μέλλον της δουλειάς μας. 

 

Στηρίξτε μαζικά – ψηφίστε ΕΝΙΑΙΑ - ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. 

για εκπροσώπηση στο Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ. 

              
                  ΕΝΙΑΙΑ - ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.    
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 ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  

 ΓΕΩΡΓΙΝΗ ΜΑΡΘΑ   

 ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   

 ΚΟΝΤΟΛΑΤΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

 ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   

 ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   

 ΜΑΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 ΜΟΥΤΑΦΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

 ΡΟΚΑΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   

 ΣΕΪΤΑΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   

 ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

 ΦΕΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ   
 

ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΜΕ  ΜΑΖΙΚΑ  ΣΤΙΣ  ΕΚΛΟΓΕΣ   

ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΠΕ 

 

 ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ – ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ  ΕΝΙΑΙΑ  ΕΝΩΤΙΚΗ  Σ.Κ. ΕΛΠΕ 

 

 

 

 

              
                  ΕΝΙΑΙΑ - ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ.    

 


