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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 

Η φράση «… γίνε εσύ η αλλαγή που θέλεις να δεις στον κόσμο …» ήταν η έμπνευση 
και η εναρκτήρια σπίθα στην προσπάθεια μας να επαναφέρουμε το Σωματείο μας εκεί που 
πραγματικά του αρμόζει. Πορευθήκαμε με τις απαράβατες αρχές που μεγαλώσαμε όλοι μας, της 
αξιοκρατίας, της ισονομίας και της υπευθυνότητας. Προσπαθήσαμε από την πρώτη μέρα που 
συμμετείχαμε στο Προεδρείο να αλλάξουμε συμπεριφορές που θεωρούνταν δεδομένες, να 
ξεπεράσουμε ''αγκυλώσεις'' και να συνθέσουμε απόψεις ώστε να παραχθεί ουσιαστικό έργο 
γνωρίζοντας ότι είμαστε εδώ για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των εργαζομένων και 
μόνο. 
 

Μέσα στον ορυμαγδό του ξηλώματος των εργατικών κεκτημένων, τη στιγμή που ο συνδικαλισμός 
και η προάσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων ποινικοποιούνται, συμμετείχαμε δυναμικά σε 
κάθε συλλαλητήριο, κινητοποίηση, σε κάθε πρόσκληση που θα αποτελούσε ανάχωμα στην 
υποθήκευση των δικαιωμάτων του Έλληνα εργαζόμενου αλλά και στην περαιτέρω Ιδιωτικοποίηση 
του Ομίλου των ΕΛΠΕ. 
 

Οι ανεύθυνοι όμως, πίσω από μία άγονη και ισοπεδωτική κριτική, συνεχίζουν να προκαλούν με το 
μονότονο και πολυγραφικό οίστρο που τους κατέλαβε τελευταία ώστε να κρύψουν το πραγματικό 
στόχο του όψιμου ενδιαφέροντος αυτού του συνδικαλιστικού ''αποκόμματος'' που δεν είναι άλλος 
από την υπονόμευση του Συνδικαλιστικού Κινήματος στα ΕΛΠΕ. 
 

Στην προσπάθεια τους να ανακόψουν την αλλαγή σελίδας που έρχεται στο Σωματείο μας 
ξανάρχισαν να ''πιπιλάνε'' την χιλιομασημένη καραμέλα της παραπληροφόρησης, αλλά έπρεπε να 
γνωρίζουν ότι το ψέμα έχει κοντά ποδάρια. Τώρα που έγινε το εκλογοαπολογιστικό Δ.Σ. του 
Σωματείου μας είναι η ώρα να σταθούμε στα σημεία που θεωρούμε κομβικά και είναι άξια 
ιδιαίτερης αναφοράς ώστε να εισπράξουν τη χλεύη και την ολική απόρριψη από τους εργαζόμενους. 
 

Την άρνηση μας για να μη βγαίνουν εκατέρωθεν ανακοινώσεις μέχρι να κλείσει η Σύμβαση και να 
αποφύγουμε την δημιουργία εντυπώσεων προς τους εργαζόμενους, στιγμάτισε η δήλωση χωρίς 
καμία ντροπή του πρώην Προέδρου ''συναδέλφου'' Παναγιώτη Οφθαλμίδη, κατά την περσινή 
διαπραγμάτευση της Συλλογικής Σύμβασης παρουσία των διαπραγματευτικών ομάδων του ΠΣΕΕΠ 

και της Εταιρείας, που είναι καταγεγραμμένη στα ηχογραφημένα πρακτικά «… λέγαμε ας 

πούμε με τον φίλο μου τον Άγγελο, θα πάμε θα παίξουμε ξέρω εγώ … θα 

εξαγγείλουμε εμείς  δυο μέρες απεργία… θα πείτε εσείς αυτά… θα πούμε 

εμείς … δεν θέλουμε να κάνουμε τέτοια πράγματα ούτε είναι τώρα οι καιροί 

τέτοιοι και να βάλουμε τις Μονάδες…  νομίζω διάθεση υπάρχει κι από την μία 

πλευρά κι από την άλλη, έτσι άρα λοιπόν … το καλό είναι, ήταν κι άλλες οι 

εποχές είχανε πώς να στο πω… άλλα χαρακτηριστικά τότε και μπορώ να πω 

ότι πράγματι και με αυτό τον τρόπο βοηθιόμασταν τότε, ήταν αλλιώς τα 

πράγματα ...» μας ξεκαθάρισε μία και καλή όλο το παραμύθι και το θέατρο που έπαιζε ο πρώην 
Πρόεδρος, όταν οι εργαζόμενοι αγωνίζονταν και αγωνιούσαν για την κατάληξη της σύμβαση τους.  
 

Κι αν υποθέσουμε ότι ο πρώην Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού έκανε την δουλειά του, 
σκεφτείτε την κατάντια του πρώην Προέδρου και κατ’ επέκταση του Σωματείου μας, να γίνεται 
μαριονέτα στα χέρια του.  
 

 
 



 

Ενός Προέδρου που δεν τον απασχολούσε εάν ''έδινε τα πάντα'', αρκεί να επιδείκνυε μία θεατρική 
ψευδαίσθηση υπεροχής προς τους εργαζόμενους, σε αντίθεση με αυτή της πραγματικότητας.  Άρα 
καταλαβαίνουμε πια όλοι, πόσο σημαντική ήταν η Γενική αύξηση στην Συλλογική μας Σύμβαση μετά 
από τόσα χρόνια και θα του απαντήσουμε με τα ίδια του τα λόγια: «… Ο «ρόλος» που 
υποδύεται, του ... μόνιμα διωκόμενου αγωνιστή.. και στυλοβάτη.. των ιερών και 
οσίων των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, δεν πείθει κανέναν. Φαντάζει δε μόνο σαν 

καρικατούρα σ’ όσους συναδέλφους πράγματι ανησυχούν για διάφορες 
επιλογές της Εργοδοσίας και θίγονται με τις αποφάσεις της ...»  
 
Όσο για το πώς κατάντησε για να ικανοποιήσει την ματαιοδοξία του ο χαμαιλέοντας, πρώην εχθρός 
και συνέταιρος σήμερα του θεατρίνου, εμείς θα αφήσουμε να μιλήσουν τα λόγια του Μανόλη 

Αναγνωστάκη: «… Όταν σε απογοητεύει ένας άνθρωπος μη το αναλύεις πολύ... 

Δεν έφταιγε ο ίδιος… Τόσος ήταν ...» 
 
Τελικά δεν είναι τυχαίο, που συμφωνούσαν με την Διοίκηση της Εταιρείας να μη πληρωθούν οι 
συνάδελφοι της βάρδιας τις υπερωρίες κατά το προσωρινό πρόγραμμα της Πανδημίας. Γιατί το 
έκτρωμα του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας που δήθεν τόσο αγωνιούν στην ανακοίνωση 
τους στις 11/11/2020 αλλά και στο τελευταίο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ στις 15/04/2021 ώστε να μην 
ψηφιστεί, εφαρμόζεται με την χειρότερη μορφή του στα ΕΛΠΕ από το 2012 με την ανοχή 
του πρώην Προέδρου!!! Τόση κοροϊδία πια προς τους συναδέλφους… Καλούμε την 
Διοίκηση της Εταιρείας να επιστρέψει τα χρήματα των συναδέλφων εδώ και μία δεκαετία 
αναδρομικά.  
 
Στο ζήτημα των προσλήψεων, έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο για την ουσιαστική ενίσχυση όλων των 
τμημάτων ώστε να καλυφθούν οι πραγματικές τους ανάγκες όπως και η Ασφάλεια των 
εργαζομένων, αλλά όποτε προσπαθήσαμε να φτάσουμε στην ολοκλήρωση της Συμφωνίας, ο 
οδοστρωτήρας  των Οργανογραμμάτων εδώ και μια δεκαετία ο πρώην  Πρόεδρος, κατέστρεφε 
τα πάντα απογοητεύοντας ακόμα και τους συντρόφους του. Σήμερα, δε θέλουμε να σκεφτούμε ότι 
για να μη φανεί η ''γύμνια'' του πρώην Προέδρου, δεν ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις για την 
αύξηση των Οργανικών θέσεων κάτι που έχει γίνει πλέον αντιληπτό και στους εκπροσώπους της 
Εταιρείας ότι είναι απαραίτητες για την Ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των Εγκαταστάσεων. 
 
Τρία χρόνια τώρα που το ΣΚΕΕΠ είναι στην Εκτελεστική Γραμματεία του Σωματείου, εισηγηθήκαμε 
και διεκδικήσαμε extra bonus για τους συναδέλφους μας που με μεθοδικότητα, σύνεση και 
Ασφάλεια ανταπεξήλθαν σε έκτακτες συνθήκες συνεισφέροντας στην κερδοφορία του Ομίλου και 
τα καταφέραμε. Αντίθετα με αυτούς που έταζαν στους εργαζόμενους extra bonus, χωρίς ούτε μία 
επιστολή διεκδίκησης για να κρύψουν την ανικανότητα τους. Βλέπετε το μόνο που τους ένοιαζε 
ήταν να αλληλοβοηθιούνται με την Εταιρεία σύμφωνα με τις δηλώσεις του πρώην Προέδρου του 
Σωματείου μας. 
 
Μιλάνε, αυτοί που πίσω από την ασαφή διατύπωση της Σύμβασης συμφωνούσαν με την Εταιρεία 
που δεν ήθελε την οριστικοποίηση των αναδρομικών των νέων συναδέλφων όπως προκύπτει από 
την Συμφωνία της νέας ΕΣΣΕ. Όταν είδαν την άρνηση μας σε αυτή την εκδούλευση που 
επιχείρησαν, άρχισαν να στέλνουν μηνύματα στους συναδέλφους ότι αγωνίζονται πάλι αυτοί για να 
τα πάρουμε. Εμείς τους απαντάμε με τα δικά τους λόγια: «… Ας αρκεστούν στον ρόλο του 
συνδικαλιστικού συμβούλου των ΕΛΠΕ, έτσι θα δικαιολογούν και την απουσία 

από την εργασία τους ...» 
 
Η αλήθεια είναι πως η Εταιρεία έχει κάθε δικαίωμα να πληρώνει και αυτούς τους ''συνδικαλιστές'' 
που δεν έχουν απαλλαγή και αποφάσισαν μόνοι τους να μην εργάζονται εδώ και επτά μήνες!!!  
Πρέπει να μας απαντήσει γιατί το κάνει, ποιους εξυπηρετεί αυτό μιας και δεν θα επιτρέψουμε 
στην Εταιρεία να εμπλέκεται στα συνδικαλιστικά δρώμενα εκφυλίζοντας τον συνδικαλισμό στα 
ΕΛΠΕ. Όπως επίσης θα έπρεπε να αντιμετωπίζει τουλάχιστον δίκαια αυτούς που δουλεύουν 
εξαλείφοντας την κατάφωρη αδικία που υπάρχει με ορισμένους συναδέλφους που ενώ εργάζονται 
ως πρωινοί απολαμβάνουν τις αποδοχές των συναδέλφων της βάρδιας.  
 
 
 



 

Επειδή κάποιοι αυτογελοιοποιούνται επικαλούμενοι ''έννομο συμφέρον'', επειδή άλλοι 
χρησιμοποιούν την λέξη ανιδιοτέλεια χωρίς να γνωρίζουν την ετυμολογική της έννοια και κάποιοι 
άλλοι τα αναπαράγουν όπως τους βολεύει, θα ήταν σκόπιμο να μας ενημερώσει η Διοίκηση της 
Εταιρείας αν υπάρχουν συνδικαλιστές που έχουν πάρει προκαταβολή της εφάπαξ αποζημίωσης ενώ 
ακόμη εργάζονται… εάν ναι, τότε να μας πούνε ποιοι είναι αυτοί, ΠΟΤΕ την πήραν και αν μπορούν 
να κάνουν χρήση της παραπάνω διευκόλυνσης όλοι οι εργαζόμενοι. 
 

Στο μεγάλο θέμα των οικονομικών του Σωματείου επιτέλους μπήκε ένα τέλος στη μείωση των 
χρημάτων εδώ και μια δεκαετία και μετά από τρία χρόνια προχωρούμε στην έκδοση χρεωστικής 
κάρτας απαλλάσσοντας από τον κίνδυνο του φορολογικού ελέγχου τον Ταμία του ΠΕΣΥ-ΒΕΘ.  
Φυσικά ακόμα περιμένουμε να απαντήσουν στους συναδέλφους μας: 
 

➢ γιατί το Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ δεν είχε ενημερωθεί για τα χρήματα από την συμμετοχή στην 
Επιτροπή Εργασιακών Θεμάτων,  
 

➢ τι γίνεται με τα χρήματα που χωρίς έγκριση του Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ δόθηκαν προς εργολαβικούς 
συναδέλφους. 

 

Όσο για το θέμα των μηνύσεων που μας έχει κάνει ο ''συνάδελφος'' Οφθαλμίδης για συκοφαντική 
δυσφήμιση, εμείς σας ενημερώνουμε ότι θα ζητήσουμε να έρθει μάρτυρας υπεράσπισης στο 
Δικαστήριο ο πρώην Γ΄ Αντιπρόεδρος γιατί είμαστε σίγουροι ότι θα πει την αλήθεια, δηλαδή 
αυτή που γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, ότι ποτέ δεν αναφέρθηκε ή έστω υπονοήθηκε σε 
Δ.Σ. ή σε ανακοίνωση σχόλιο για χρήματα που δόθηκαν για την Σύμβαση. 
 

Στις επίμονες ερωτήσεις των συναδέλφων γιατί εδώ και δύο χρόνια δεν έγινε Έκθεση Βιβλίου η 
απάντηση είναι απλή. Στην μία και μοναδική Έκθεση Βιβλίου που συμμετείχαμε στη Διοίκηση του 
Προεδρείου, υπήρξε ένα κέρδος της τάξεως των 18.750 ευρώ, το οποίο εμείς θέλαμε να φτάσει ως 
επιπλέον έκπτωση στους εργαζόμενους και όχι στο ταμείο του Σωματείου. 
 

«… Φοβάμαι τους ανθρώπους που με καταλερωμένη τη φωλιά 

πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου ...» 
 

Δεν μπορούμε να μη σταθούμε και στην προσπάθεια τους να οικειοποιηθούν την πρώτη νομικά 
τεκμηριωμένη μελέτη για τη βελτίωση στο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό μέλλον των εργαζομένων 
στα Διυλιστήρια και στις εξέδρες εξόρυξης πετρελαίου. Οι συνάδελφοι μας έχουν μνήμη και 
γνωρίζουν ότι αυτό ήταν ένα όραμα του ΣΚΕΕΠ όταν άλλοι το χλεύαζαν και τώρα προσπαθούν 
παρακαλώντας να μπλοκάρουν τις συναντήσεις μας με τους πολιτικούς φορείς του Υπουργείου 
Εργασίας!!! 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Ιδιαίτερη ανησυχία μας προξενεί η απαξίωση των γηγενών στελεχών της Εταιρείας με 
''μεταγραφές'' στελεχών από την ελεύθερη αγορά εργασίας, χωρίς καμία "πετρελαϊκή" κουλτούρα 
και κυρίως, εντελώς απόμακρα από το σπάνιο ψυχισμό και το ιδιαίτερο δέσιμο που χαρακτηρίζει τα 
γηγενή στελέχη με τους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ. 
 
Πεποίθηση μας είναι, πως ακόμα και οι πιο προβληματισμένοι ή δύσπιστοι εργαζόμενοι 
αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν πια να παραμείνουν απαθείς και σιωπηλοί παρατηρητές του 
εκφυλισμού και της απαξίωσης του Συνδικάτου μας, πρωτίστως από αυτούς που υποδύονται τον 
βουλευτή Καλοχαιρέτα μοιράζοντας υποσχέσεις τύπου "Ετελείωσε!!".  
 
Ο επανακαθορισμός της πορείας της Εταιρείας και ο μετασχηματισμός της δεν αφήνει περιθώρια 
για πισωγυρίσματα ή εύκολες δικαιολογίες αντίθετα επιβάλλει ένα ισχυρό, ενωτικό και 
διεκδικητικό Συνδικάτο, γι’ αυτό σας καλούμε όλους να συμμετέχετε για να βάλουμε μαζί ένα 

τέλος στη σήψη, στηρίζοντας την προσπάθεια μας με το νέο ψηφοδέλτιο ΣΥΝΔ.Ε.ΣY. ώστε 

να συνεχίσουμε με αυταπάρνηση να αγωνιζόμαστε για την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών και 
όρων εργασίας κόντρα σε κάθε λογής Εφιάλτες και ντίλερ. 
 

ΣΚΕΕΠ 


