ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
03.03.2019
Συναδέλφισσες, οι
Την Πέμπτη 28.02.2019 συνεδρίασε το Δ.Σ. της Εταιρείας με αρκετά θέματα με σοβαρότερα αυτά
των Οικονομικών αποτελεσμάτων του 2018, τα θέματα των προσλήψεων που εκκρεμούν ακόμη,
και την χορήγηση “bonus” στους διευθυντές της Εταιρείας, όπως και στους εργαζόμενους των
ΕΛΠΕ.
Μετά από τα όσα συνέβησαν στη συνεδρίαση αυτή, αλλά και την ανακοίνωση της Εταιρείας για την
χορήγηση “bonus” στους εργαζόμενους, είμαι υποχρεωμένος να ενημερώσω τους συναδέλφους για
το τι πραγματικά προτάθηκε και τι αποφασίστηκε στο συγκεκριμένο Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ.
Αρχικά διαμαρτυρήθηκα για την μη έγκαιρη ενημέρωσή μου για την εισήγηση – πρόταση για το θέμα
αυτό (μου δόθηκε με την έναρξη της συνεδρίασης)!!!... Η μεγαλύτερή μου έκπληξη όμως ήταν όταν
διάβασα την πρόταση και διαπίστωσα πως μας πρότειναν να δεχθούμε όχι ένα ενιαίο ποσόν, όπως
τις άλλες φορές, αλλά σπασμένο σε δύο ποσά!! Ένα 50% του μηνιαίου μισθού μας (μικτά), για τα
εξαιρετικά αποτελέσματα που και με τη δουλειά μας πέτυχε η Εταιρεία και ένα 10% «για την
συμμετοχή μας στη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» κατά την
διάρκεια εξέλιξης του έργου OLYMPUS.»!!!
Όταν ρώτησα τι είναι αυτό το έργο, μου εξήγησαν πως είναι το project της Ιδιωτικοποίησης!!!
Για να σιγουρευτώ (γιατί δεν μπορούσα να πιστέψω πως συμφώνησαν Διοίκηση ΕΛΠΕ και
Προεδρείο Σωματείου κάτι τέτοιο) ανέτρεξα στις αναλυτικές εισηγήσεις για τα “bonus”. Εκεί πείστηκα
πλέον όταν διάβασα την αιτιολόγηση :
«Όλοι οι εργαζόμενοι κλήθηκαν όχι μόνο να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία των μονάδων, αλλά
και να διαχειριστούν τις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης, και τις
επιπτώσεις της στην εικόνα του Ομίλου στην αγορά. Τα αποτελέσματα του συντονισμένου αυτού
έργου (Project OLYMPUS) ήταν απόλυτα θετικό…»!!!
Δηλαδή μας δίνουν επιπλέον δώρο γιατί είμασταν καλά παιδιά και όχι μόνο δεν τους δημιουργήσαμε
κανένα πρόβλημα στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, αλλά βοηθήσαμε κι’ από πάνω «το αποτέλεσμα να
ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΘΕΤΙΚΟ»!!!
Φυσικά αντέδρασα άμεσα, αρνούμενος να δεχθώ τη σύνδεση μέρους του bonus με την
ιδιωτικοποίηση. Δήλωσα πως ψηφίζω την χορηγία του bonus, γιατί οι εργαζόμενοι το
δικαιούνται (με τη δουλειά τους βγήκαν αυτά τα κέρδη), καταψηφίζοντας το κόψιμό του σε
δύο κομμάτια (50% και 10%) και να μας δίνουν τάχα το 10% γιατί είμασταν καλά παιδιά που όχι
μόνο δεν τους δυσκολέψαμε, αλλά βοηθήσαμε για να πάει καλά το … project OLYMPUS!!!
Φυσικά όλα τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ τα ψήφισαν όλα, μαζί και ο γραμματέας του Σωματείου,
Παπαγιαννόπουλος Κ.!!!, αποδεικνύοντας πως τα είχαν συμφωνήσει όλα, και τα ποσοστά και τα
OLYMPUS!!!
Συναδέλφισσες, οι
Είναι φανερό πως θέλουν να μας παγιδέψουν, για να μην μπορούμε να αντιδράσουμε στην
Ιδιωτικοποίηση.
Με την ανοιχτή επιστολή μου αυτή, δηλώνω πως αρνούμαι να γίνω συνένοχος στο έγκλημα του
ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ, με τις ύπουλες μεθοδεύσεις που σχεδιάζουν Εταιρεία και
Προεδρείο του Σωματείου.
Ζητώ να δοθεί στους εργαζόμενους το σύνολο του 60% για τη δουλειά τους και όχι σαν
αργύρια για την προδοσία ενάντια στα συμφέροντα των εργαζομένων και της Χώρας.
Παπακωνσταντίνου Γιώργος
Μέλος του Δ.Σ των ΕΛΠΕ
Εκπρόσωπος των εργαζομένων

