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Πιθανόν το Προεδρείο να μην έχει Σωστή ενημέρωση για την υπ’αριθμόν 1340/28.02.2019 απόφαση
του ΔΣ των ΕΛΠΕ και για τις εισηγήσεις που συνοδεύουν την εν λόγω απόφαση και που στο σύνολό
τους αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ανακοίνωσης της Εταιρείας.
Γι’ αυτό και αναγράφεται στην ανακοίνωση της Εταιρείας, ο αριθμός της απόφασης.
Ξεκάθαρα εκεί, αναγράφονται αυτολεξεί τα εξής:
«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…»!!!
Ας αφήσουν τα κομμένα αποσπάσματα «λόγω της ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων» και τα
οποία τους τα συμπληρώνουμε αυτολεξεί: 10% «για την συμμετοχή τους στη διασφάλιση της
ασφαλούς λειτουργίας της «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» κατά την διάρκεια εξέλιξης του
έργου OLYMPUS»
Ας αφήσουν τις Αλγεινές εντυπώσεις που τους δημιουργούνται και ας πουν στον κόσμο την αλήθεια.
Τι σημαίνει «Στην πρόοδο των σημαντικών έργων στρατηγικής / μετεξέλιξης του Ομίλου
παρά τις ιδιαιτερότητες που αντιμετωπίσαμε το 2018» ;;;
Η Εταιρεία με τον ποιο ξεκάθαρο τρόπο ομολόγησε την αγαστή συνεργασία της με το προεδρείο
του Σωματείου, δηλώνοντας ευθαρσώς ότι μέρος του μπόνους δίνεται γιατί δεν χαλάσαμε την
εικόνα της στην αγορά, διατύπωση πού ψήφισε στο ΔΣ των ΕΛΠΕ και ο γενικός γραμματέας του
Σωματείου ο Κώστας Παπαγιαννόπουλος.
Το Σωματείο οφείλει να δηλώσει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι οι εργαζόμενοι δεν δέχονται
να υπάρχει έστω και η παραμικρή σύνδεση του bonus με την Ιδιωτικοποίηση. Το bonus να
δοθεί για την δουλειά τους και όχι σαν 30 αργύρια για το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.
Υ.Γ. Φρεσκάρισμα μνήμης
1. Η συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ, ήταν συνάντηση της
Διαπαραταξιακής του ΠΣΕΕΠ και είμασταν ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!
2. Εφόσον είχαμε «ξεχάσει» τις προσλήψεις, γιατί στις 21.01.2018 έκαναν επερώτηση στην Βουλή
21 βουλευτές γράφοντας «…ενώ σύμφωνα με πληροφορίες προγραμματίζονται επιπλέον 70 το
αμέσως επόμενο διάστημα υπό το αίολο επιχείρημα: «για λόγους ασφαλείας»» βλέπε: Δελτίο Τύπου
ΠΣΕΕΠ αρ.πρωτ 30/ 30.01.2018 ( τότε φωνάζανε, γιατί απαντήσαμε στους 21)
3. fast track φώναζαν οι ίδιοι του σημερινού προεδρείου όταν προσπαθούσαν με νύχια και με
δόντια να προκαλέσουν εκλογές τον Φλεβάρη του 2018.
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