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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Το  Σάββατο  08/05/2021  τιμήσαμε  τη  μνήμη  των  θυμάτων  του  τραγικού  

δυστυχήματος  της  8ης  Μαΐου  2015.  Ο  Μπάμπης,  ο  Αντώνης,  ο  Κώστας  και  ο  Ραμαντάν  

αποτελούν  για  εμάς  σύμβολα  του  διαρκούς  αγώνα  που  δίνουμε  για  ασφαλείς  συνθήκες  

δουλειάς,  για  δικαίωμα  στη  ζωή  και  στην  αξιοπρέπεια.   

Κάθε  χρόνο  τέτοια  μέρα  ανανεώνουμε  τη  δέσμευσή  μας  απέναντί  τους  ότι  η  

θυσία  τους  δεν  θα  ξεχαστεί  και  η  ασφάλεια  ήταν,  είναι  και  θα  παραμείνει  η  πρώτη  

προτεραιότητα  για  όλους  μας.  ΔΕΝ  ΞΕΧΝΑΜΕ…. 

 Την  Παρασκευή  07/05/21  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  των  μελών  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  

με  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  των  ΕΛΠΕ,  την  οποία  ζήτησε  η  ίδια  η  Εταιρεία,  έτσι  

ώστε  να  μας  ενημερώσει  για  τις  εξελίξεις  στο  θέμα  της  αλλαγής  Καταστατικού  και  των  

όσων αυτή προκαλεί, αλλά και για το εκτεταμένο πρόγραμμα παραγωγικού μετασχηματισμού  

του  Ομίλου.   

Το  επενδυτικό  πρόγραμμα  όπως  μας  παρουσιάστηκε  το  παρακολουθούμε  με  

ενδιαφέρον,  αν  και  υπάρχουν  πολλά  ερωτηματικά  για  την επιλογή  του  χρόνου  και  του  

τρόπου  που  το  παρουσιάζουν.  Είναι  φανερό  πως  χρησιμοποιείται  για  να  «χρυσώσει  το  

χάπι» στο  έγκλημα  ξεπουλήματος  των  ΕΛΠΕ  που  επιχειρείται.   Αυτό  δυστυχώς  δείχνει  

πως  συντάχθηκε  και  ανακοινώθηκε  σε  όλα  τα  ΜΜΕ  σαν  αντιπερισπασμός  ξεπουλήματος  

και  όχι  σαν  σοβαρός  σχεδιασμός  ανάπτυξης  των  ΕΛΠΕ.    Οι  αλλαγές  που  αφορούν  το  

Καταστατικό  και  τις  διαρθρωτικές  παρεμβάσεις  στη  δομή  του  Ομίλου,  καθώς  και  οι  

απαντήσεις  στα  ερωτήματα  που  θέσαμε,  αποκαλύπτουν  πως  δυστυχώς  τα  πράγματα  

είναι  χειρότερα  από  ότι  μπορούσαμε  να  φανταστούμε.  Ενδεικτικά  αναφέρουμε  τα  εξής: 

 Το  Ελληνικό  Δημόσιο ναι  μεν  θα  διατηρήσει  το  ποσοστό  του  στη  νέα  Holding  

Εταιρεία  η  οποία  θα  λειτουργεί  ως  μητρική  όλων  των  υπολοίπων  εταιρειών  του  

Ομίλου,  αλλά  θα  χάσει  οριστικά  το  δικαίωμα  διορισμού  Διοίκησης  και  ελέγχου,  

αφού  το  Management  θα  ορίζεται  από  τη  Γενική  Συνέλευση  Μετόχων  (άρα  από  

το  Λάτση),  όπως  δηλώθηκε  και  στον  Τύπο, με  ότι  αυτό  συνεπάγεται!!!   

 Ενώ  στη  συνάντηση  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  μας  διαβεβαίωσε  ότι  στην  ΕΛΠΕ  

Α.Ε.  που  θα  μετατραπεί  σε  θυγατρική,  δεν  θα  αλλάξει  τίποτα,  σε  δηλώσεις  του  

στον  Τύπο  τόνιζε  πως  δεν  μπορεί  να  εγγυηθεί  ότι  δεν  θα  υπάρξει  πώληση  

μεριδίου  των  θυγατρικών. 



ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡  210-5533812-13 � 210-5570546 

Ε-mail : pseep@helpe.gr 

 Ενώ  ο  Διευθύνων  Σύμβουλος  σε  αποστροφή  του  λόγου  του  μας  είπε  ότι  δεν  

γνωρίζει  αν  ο  ίδιος  θα  είναι  αύριο  στην  εταιρεία,  αργότερα  μας  διαβεβαίωνε  ότι  

δεν  θα  αλλάξει  τίποτα  στις  εργασιακές  σχέσεις. 

 Ενώ  μας  τόνισε  πως  τα  πρόσωπα  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της  νέας  Holding 

– Μητρικής  Εταιρείας  θα  είναι  τα  ίδια  με  της  ΕΛΠΕ Α.Ε., στον  Τύπο  δήλωνε  ότι  

το  Διοικητικό  Συμβούλιο  θα  το  αποφασίσει  η  Γενική  Συνέλευση  Μετόχων. 

Αυτό  όμως  που  αποτέλεσε  το  κερασάκι  στην  τούρτα  της  “ενημέρωσης”  ήταν  η  

αναφορά  του  στο  ότι  η  Εταιρεία  ήταν  έτοιμη  εδώ  και  ένα  χρόνο,  αλλά  περίμενε  τις  

εκλογές  του  Σωματείου,  απλά  δεν  μπορούσε  να  περιμένει  άλλο!!! 

Το  γεγονός  δε  πως  η  θητεία  του  Δ.Σ.  του  Σωματείου  μας  έληγε  έτσι  και  αλλιώς  

τέλος  Απριλίου,  αποκαλύπτει  στο  μέγιστο  δυνατό  βαθμό  τη  μεθόδευση  που  

παρακολουθούμε   όλοι  οι  εργαζόμενοι  στα  ΕΛΠΕ  το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα,  καθώς  

η  ζέση  με  την  οποία  κάποιοι   προσπαθούσαν  να  βάλουν  προβλήματα  για  το  νόμιμο  

της  λειτουργίας  του  Σωματείου  μας,  είναι  γνωστή  σε  όλους  μας   και  έτσι  εξηγείται  ο  

καημός  τους. 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

Αυτό  που  δεν  μας  είπαν  οι  εκπρόσωποι  της  διοίκησης  και  οι…  πρόθυμοι  φίλοι  

τους,  είναι  το  πόσο  θα  διαρκέσει  αυτή  η  ιδιότυπη  περίοδο  χάριτος  μέχρι  τα  ΕΛΠΕ  

να  έχουν  την  τύχη  του  ΟΤΕ,  της  ΔΕΗ,  του  ΟΣΕ  και  πολλών  άλλων  εταιρειών  που  

ξεπουλήθηκαν  στα  ιδιωτικά  συμφέροντα,  κατακερματίστηκαν  και  απαξιώθηκαν.  

Είναι  ξεκάθαρο  πως  η  απεμπόληση  του δικαιώματος  του  Δημοσίου  για  διορισμό  

Διοίκησης  και  η  πλήρης  εκχώρηση  του  Management  της  Εταιρείας  στον  ιδιώτη  οδηγεί  

σε  ανεξέλεγκτη  και  αβέβαιη  πορεία  τον  Όμιλο.  Το  μόνο  που  είναι  βέβαιο  πως  ο  

μόνος  κερδισμένος  θα  είναι  ο  μεγαλομέτοχος  και  τα  συμφέροντά  του. 

Σε  κάθε  περίπτωση  το  Σωματείο  μας  είναι  αποφασισμένο  να  υπερασπιστεί  με  

κάθε  μέσο  τα  δικαιώματα  των  εργαζομένων  αλλά  και  το  δημόσιο  και  κοινωνικό  χαρακτήρα  

των  Ελληνικών  Πετρελαίων. 

Σας  καλούμε  να  παραμείνετε  σε  συνεχή  εγρήγορση  και  να  αντιδράσουμε  δυναμικά  

σε  όσους  επιχειρούν  να  αναδείξουν  τη  συγκεκριμένη  μεθόδευση  ως  κάτι  που  δεν  θα  

επηρεάσει  θέσεις  και  σχέσεις  εργασίας,  δικαιώματα  και  αξιοπρέπεια.   

Ο  αγώνας  που  και  αυτή  τη  φορά  δίνουμε,  είναι  αγώνας  επιβίωσης.  Σταθείτε  

δίπλα  στο  Σωματείο  μας  και  αγωνιστείτε  για  το  μέλλον  και  την  αξιοπρέπεια  μας. 

 

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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