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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 

 Με την ανάληψη των καθηκόντων της νέας ∆ιοίκησης των ΕΛΠΕ ζητήσαµε και 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε το Σωµατείο µας την Τετάρτη 4/9 και την ενηµερώσαµε για 
τις εκκρεµότητες που υπάρχουν από την προηγούµενη διοίκηση (Προκήρυξη διαγωνισµών, 
∆ήλωση συµφωνίας) αλλά και για τα θέµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους. Τους 
ενηµερώσαµε ότι  διαφωνούµε  µε  την  πολιτική  επιλογή  για  την  περαιτέρω  ιδιωτικοποίηση 
των  ΕΛΠΕ   και στην ερώτηση µας  εάν  είναι διατεθειµένοι να ξεκινήσουµε διάλογο για την 
Σ.Σ.Ε και Εσωτερικό Κανονισµό,  πήραµε θετική απάντηση. 

 Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο, µε αφορµή την συµµετοχή του Συνδικάτου µας στο 
αγωνιστικό - πανεργατικό συλλαλητήριο που διοργανώνει η ΓΣΕΕ και το ΕΚΘ στη ∆ιεθνή 
Έκθεση Θεσσαλονίκης, έτσι και φέτος το τακτικό ∆.Σ. έλαβε χώρα στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ στις 
ΒΕΘ την Παρασκευή 06/09/19.  Τα θέµατα που κυριάρχησαν ήταν:     

Εγγραφή νέων µελών:  ολοκληρώθηκε η εγγραφή 165 νέων µελών του Σωµατείου µας µόλις 
συµπληρώθηκε ο απαιτούµενος χρόνος από την πρόσληψή τους. Με την τελευταία αυτή 
εγγραφή ο αριθµός των εγγεγραµµένων µελών στο Σωµατείο µας ξεπερνά τους 2.000, πράγµα 
που δείχνει τη δυναµική µας και µας γεµίζει µε αισιοδοξία για το µέλλον. 

Ιδιωτικοποίηση: Το Σωµατείο µας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την πρόθεση 
της κυβέρνησης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του οµίλου και την κατάλληλη στιγµή θα 
κλιµακώσει τις ενέργειές του.  ∆εν µπορούµε και δεν θα µένουµε θεατές παρεµβάσεων, από 
όπου και αν προέρχονται, που θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα, την ανάπτυξη και τον 
εκσυγχρονισµό των  ∆ιυλιστηρίων.  Είναι άλλωστε γνωστό σε όλους ότι οι αποφάσεις του 
τελευταίου  Γενικού  Συµβουλίου  είναι σε ισχύ  καθώς  και  οι  νοµικές  ενέργειες  οι  οποίες 
ξεκίνησαν  µε  στόχο τον προηγούµενο άγονο διαγωνισµό.   Επίσης  σας  ενηµερώνουµε  ότι 
έχουν αποσταλεί επιστολές σε όλα τα κόµµατα της Βουλής για συναντήσεις µε στόχο την 
ενηµέρωση των  θέσεων του  Συνδικάτου  για  το  ξεπούληµα  του  Οµίλου  και  στις  25/9 
κλιµάκιο  του  Σωµατείου θα συναντηθεί µε εκπροσώπους του ΚΚΕ. 

Συνταξιοδοτικό - Ασφαλιστικό:  Βρισκόµαστε  ένα βήµα πριν την ολοκλήρωση της µελέτης 
που έχει  αναλάβει το  νοµικό γραφείο  και  αυτό γιατί  η  Ευρωπαϊκή  Οµοσπονδία  Ενέργειας 
δεν έχει αποστείλει ακόµα κάποιες σηµαντικές συµβάσεις που κρίνονται απαραίτητες για την 
θεµελίωση της επιχειρηµατολογίας µας.  Είναι ένα  ζήτηµα  όµως που προχωράει  κανονικά  και 
ευελπιστούµε στο τέλος του µήνα, να είµαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενηµερώσουµε 
περαιτέρω. 

Συνδικαλιστική δίωξη συναδέλφου: Καταδικάζουµε την συνδικαλιστική δίωξη του 
συναδέλφου Χριστίδη και προειδοποιούµε τη διοίκηση της εταιρείας και τους µηχανισµούς της, 
ότι το  Σωµατείο µας  ουδέποτε ανέχτηκε καµία πρακτική εκφοβισµού  και δεν πρόκειται να το 
κάνει ούτε τώρα  απέναντι  σε  οποιονδήποτε  συνάδελφο  ορθώνει  το  ανάστηµά του. 
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Η παρουσία των µελών του Σωµατείου µας στη συγκέντρωση διαµαρτυρίας ξεπέρασε 
κάθε προηγούµενη χρονιά.  Συνάδελφοι από όλους τους εργασιακούς χώρους της εταιρείας 
ένωσαν  τις φωνές τους και µε τη δυναµική τους παρουσία έστειλαν ξεκάθαρο µήνυµα προς 
κάθε κατεύθυνση ότι  ο κοινωνικός χαρακτήρας των ΕΛΠΕ δεν ξεπουλιέται αλλά και την  πλήρη 
αντίθεσή τους στη  συνέχιση των  πολιτικών  της  λιτότητας  και  στα  σκληρά  µέτρα  µε  τα 
οποία  επιβαρύνθηκε  ο  κόσµος της  εργασίας εδώ  και  δέκα  χρόνια  µνηµονίου. 

 Οι µέρες,  οι εβδοµάδες, οι µήνες που έρχονται είναι µεγάλης κρισιµότητας  και πρέπει 
να µας βρουν  όρθιους  απέναντι σε  αυτούς που  µας  θέλουν γονατιστούς, να  σταθούµε ο ένας 
δίπλα στον  άλλο  Ενωµένοι  και Αποφασισµένοι.    

  
 

ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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