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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Κατά την διάρκεια της τελευταίας συνεδρίασης του ΔΣ. του ΠΣΕΕΠ, κατατέθηκε στα Πρακτικά
επίσημο έγγραφο της Εταιρείας με ημερομηνία 29/07/2020 και θέμα: Μετακινήσεις
Προσωπικού για το S/D ΒΕΑ 2020 που έφερε την υπογραφή του Γεν. Διευθυντή Διυλιστηρίων
και το οποίο όριζε τον Γραμματέα Τύπου του ΠΣΕΕΠ ως "Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής
Ελέγχου Ασφάλειας που αναφέρεται στην Διευθύνουσα Επιτροπή του S/D".
Ο συγκεκριμένος συνάδελφος δηλαδή, από 29/07/20 διατελεί Γραμματέας Τύπου του
ΠΣΕΕΠ απαλλαγμένος από την εργασία του και ταυτόχρονα διορισμένος από τη Διοίκηση
σε μία τόσο «ανεξάρτητη αρχή» που αναφέρεται στη Διευθύνουσα Επιτροπή που με τη
σειρά της αναφέρεται στο Γενικό Δ/ντή Διυλιστηρίων (!!!) χωρίς φυσικά το Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ να
γνωρίζει τίποτα εκτός από την παράταξη στην οποία ανήκει.
Είναι προφανές ότι δεν γίνεται να είσαι μέλος του Προεδρείου του Σωματείου απαλλαγμένο
από την εργασία σου και παράλληλα να αποδέχεσαι θέση από την Εταιρεία που καθιστά
το Σωματείο αναφερόμενο στη Διοίκηση και συνυπεύθυνο στο σχεδιασμό του Shutdown
και σε οτιδήποτε συμβεί.
Και ενώ θα περιμέναμε να κινηθούν οι διαδικασίες για άμεση παραίτηση και αντικατάστασή
του, ακούσαμε δικαιολογίες του τύπου… καλά έκανε ο συνάδελφος, «διότι ο κος Ρούτσης
τον χρησιμοποίησε λίγο, ο κος Ψυχογιός καθόλου και προφανώς ο κος Δημόγιωργας ήθελε
να τον χρησιμοποιήσει πολύ!!!!!!!!
Στο ίδιο Δ. Σ. αποκαλύφθηκε και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται την θέση του και
λειτουργεί ο Α΄ Αντιπρόεδρος. Ενώ οι συνάδελφοι μέλη του Δ.Σ. στις ΒΕΘ, εφαρμόζοντας
τις αποφάσεις του και έκαναν παρέμβαση και σταμάτησαν την εκπαίδευση των Χειριστών
στις μετρήσεις αερίων στην Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε ο Α΄ Αντιπρόεδρος και τους ενημέρωσε
ότι έχει προλάβει αυτός να συνεννοηθεί με την Διοίκηση της εταιρείας, ότι έχει τακτοποιήσει
το θέμα και ότι δέχεται να συνεχιστεί η εκπαίδευση κανονικά! Όταν δε ο εκπρόσωπος της
Διοίκησης κάλεσε τα μέλη του Δ.Σ. αποκαλύφθηκε ότι άλλα είχε αποφασίσει το Σωματείο για
τις εκπαιδεύσεις και άλλα είχε συμφωνήσει ο Πρόεδρος με τον Α΄ Αντιπρόεδρο με την
Εταιρεία ερήμην του Σωματείου!!! Μάλιστα τους προέτρεψε ότι καλό είναι να συνεννοούνται
μεταξύ τους!!! Τέτοια αυθαίρετη συμπεριφορά και ευτελισμός του θεσμού του Σωματείου
δεν είναι αποδεκτή. Αποδεικνύεται τελικά πως όλα τα παραπάνω είναι μόνο η κορυφή
του παγόβουνο στα προβλήματα λειτουργίας του Προεδρείου όπου εδώ και αρκετό καιρό,
λειτουργεί ως «ο Οφθαλμίδης και η παρέα του» με τραγική συνέπεια να ακυρώνεται και
να αμαυρώνεται κάθε προσπάθεια συλλογικής και θεσμικής λειτουργίας. Τα προβλήματα
να συσσωρεύονται, τα εξαντλητικά 12ωρα να συνεχίζονται, η υλοποίηση των δεσμεύσεων
της Εταιρείας από τη Δήλωση – Συμφωνία του 2016 να αναβάλλεται συνεχώς.
Για όλα τα παραπάνω αλλά και πολλά περισσότερα για τα οποία θα ενημερωθείτε αναλυτικά εν
εύθετω χρόνω, κατατέθηκε αίτηση σύγκλησης έκτακτου Δ.Σ. με θέμα πρόταση μομφής
κατά των πέντε μελών της Δύναμης Ανατροπής που συμμετέχουν στο Προεδρείο όπως
ορίζει το Καταστατικό.

Η δε αποδοχή από μέρους των επικεφαλής των παρατάξεων, της παράκλησης του συν.
Οφθαλμίδη να οριστεί το έκτακτο Δ.Σ. τη Δευτέρα 07/09/2020, αντί της Παρασκευής
03/09/20 όπως προβλέπει το Καταστατικό μας, επικαλούμενος «προσωπικούς και
οικογενειακούς λόγους», δυστυχώς διαψεύστηκε με τον χειρότερο τρόπο. Ο εν λόγω
συνάδελφος και η παράταξη του χρησιμοποιούν το χρόνο που τους δόθηκε, ώστε να
μεθοδεύσουν συλλογή υπογραφών προς σύγκληση Γενικής Συνέλευσης για πρόταση μομφής
προς όλο το Δ.Σ. για διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό είναι «οικογενειακή υπόθεση» μπορούμε
και να το παραβλέψουμε, επειδή όμως όπως όλα δείχνουν αποτελεί «προσωπική, βουτηγμένη
στην ιδιοτέλεια και την λατρεία της καρέκλας υπόθεση» οφείλουμε να το καταγγείλουμε και
να το αναδείξουμε στο σύνολο των συναδέλφων.
Καλούμε τους συναδέλφους να προσέχουν που υπογράφουν, καθώς οι καταγγελίες για
υπογραφές σε λευκά χαρτιά με παραπλανητικές αιτιάσεις ολοένα και πληθαίνουν. Έχουν
συντάξει ένα νομικό κείμενο χωρίς ημερομηνίες, χωρίς ονόματα, χωρίς να λένε σε ποιον
απευθύνονται, καθώς απ΄ ότι φαίνεται στο εν λόγω κείμενο, ο τωρινός Πρόεδρος μαζεύει
υπογραφές για μομφή στον εαυτό του! Ας σταματήσουν επιτέλους να υποτιμούν τη
νοημοσύνη των συναδέλφων!
Όσον αφορά τους διάφορους «Μαυρογιαλούρους» οι οποίοι δύο (2) μέρες!!! πριν το Δ.Σ. της
Εταιρείας έβγαιναν και έταζαν (αλήθεια ποιος τους ενημέρωσε;;;;;) χρήματα που θα δοθούν ως
bonus από την Εταιρεία (αν και σε σχετική ερώτηση στο Δ.Σ. του Σωματείου αρνήθηκαν ότι
ειπώθηκε κάτι από μέρους τους) η επισυναπτόμενη Πρόταση των Εκπροσώπων των
Εργαζομένων στο Δ.Σ. της Εταιρείας, απαντά στο ποιος διεκδίκησε αυτά τα χρήματα, ποιος
πίεσε να δοθούν και από πότε, με σοβαρότητα και χωρίς θεατρινισμούς.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Τη Δευτέρα 7/9/2020 θα αναρτηθεί σε κάποια αίθουσα των δικαστηρίων, το πιο τραγικό
πινάκιο στη σύγχρονη ιστορία των ΕΛΠΕ. Η ανάρτηση αυτή θα είναι μια ακόμα δύσκολη
στροφή στον Γολγοθά που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων της 8ης Μαΐου 2015 ενώ
σίγουρα θα ξυπνήσουν τραγικές μνήμες για το σύνολο των εργαζομένων. Παρά το γεγονός
πως κάποιοι επιμένουν να ορίζουν το Σωματείο μας ως υπεύθυνο και υπόλογο απέναντι
στη Διοίκηση, εμείς δηλώνουμε πως η ασφαλής διεξαγωγή του Shutdown τόσο για τους
συναδέλφους μας όσο και για τις εγκαταστάσεις παραμένει ύψιστη και κύρια
προτεραιότητά μας.
Το Σωματείο παραμένει στο πλευρό όλων των συναδέλφων
δηλώνοντας «παρών» σε ότι χρειαστούν.
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