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      Συναδέλφισσες-οι, 

 

Στις 4/11/21 πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη το τακτικό Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ. Ένα Δ.Σ. που δεν μας 

έκανε σοφότερους αλλά αντίθετα επιβεβαίωσε πολλά από αυτά που καταγγείλαμε όλο το προηγούμενο χρονικό 

διάστημα. 

 

Στο ζήτημα της απόσχισης της εταιρείας και της δημιουργίας της νέας θυγατρικής συνεχίστηκε χωρίς 

ντροπή η ενημέρωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου με κομμάτια από την ανακοίνωση της εταιρείας 

από τον πρόεδρο του Σωματείου. Μας είπαν δε, ότι έχουν υπογράψει και Πρακτικό Ενημέρωσης με την εταιρεία 

το οποίο φυσικά δεν κατέθεσαν στο Δ.Σ. για να ενημερωθούν όλοι οι εργαζόμενοι. Γιατί άραγε??? Παρά ταύτα, 

δώσαμε την έγκριση μας για το τραπέζι με τους ενεργειακούς δημοσιογράφους αν και πιστεύουμε ότι αυτό 

έπρεπε να γίνει όταν ο νομικός του ΠΣΕΕΠ έστειλε εξώδικο στην εταιρεία πριν την Γενική Συνέλευση του 

Ομίλου, πράγμα που το προεδρείο απέκρυψε χρονικά ακόμα και από τους συναδέλφους μας και τους ενημέρωσε 

πέντε μέρες μετά την Γενική Συνέλευση. 

 

Ξεκαθαρίσαμε δε, ότι για εμάς πρέπει έστω και με πέντε μήνες καθυστέρηση να υλοποιήσουμε την 

ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου και να προχωρήσουμε στις αγωγές για να μην υλοποιηθεί η απόφαση 

της Γ.Σ. του Ιουνίου για την αλλαγή του Καταστατικού της εταιρείας, στην αγωγή για την κατάργηση των 

Εκπροσώπων των εργαζομένων στην Holding καθώς και να προσφύγουμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για 

όλα τα παραπάνω. 

 

             Φτάνει πια με την απραξία και την αφωνία που εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα. 

 

Για τις προσλήψεις αφού ακούσαμε για πολλοστή φορά ότι η εταιρεία ήθελε να κάνει 100 προσλήψεις 

και το προηγούμενο προεδρείο την... παρακάλεσε να κάνει μόνο 80, ενημερωθήκαμε και για το εξής 

συγκλονιστικό ότι επέβαλαν στην εταιρεία να καλύψει τις θέσεις των αποχωρησάντων συναδέλφων με το 

πρόγραμμα υγείας. Από την μία λοιπόν έχουμε την εταιρεία να θέλει να κάνει 20 προσλήψεις παραπάνω και από 

την άλλη δεν θέλει να καλύψει τα κενά από τις αποχωρήσεις και της το επέβαλε το προεδρείο. Πόσο πρόβατα 

θεωρούν πια τους συναδέλφους…. 

 

Η αλήθεια για τις προσλήψεις είναι ότι μετά από δικαστικούς και απεργιακούς αγώνες του 

προηγούμενου προεδρείου, οι εργαζόμενοι ενημερώθηκαν ότι πάρθηκε απόφαση από το  του Δ.Σ. της εταιρείας 

( υπ.αρ.1381/24.03.21) να προχωρήσουν στην πρόσληψη έως και 80 εργαζομένων τεχνικού προσωπικού για την 

κάλυψη των αναγκών στη Γενική Διεύθυνση Διυλιστηρίων. Οι συγκεκριμένες προσλήψεις θα καλύψουν τις 

άμεσες ανάγκες αλλά και εκείνες που θα προκύψουν σε βάθος τριετίας.  Στόχος ήταν οι προσλήψεις να έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Αυγούστου και μάλιστα διαφοροποιώντας σημαντικά την εκπαίδευση των νέων 

συναδέλφων έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να είναι σε θέση να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. 



 

Θεωρούμε αυτονόητο ότι οποιαδήποτε κενά προκύψουν στα οργανογράμματα από τις αποχωρήσεις 

των συναδέλφων που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα οικειοθελούς αποχώρησης των ασθενούντων, θα καλυφθούν 

άμεσα από τον εν εξελίξει διαγωνισμό, μιας και το συγκεκριμένο πρόγραμμα προέκυψε μετά το Διοικητικό 

Συμβούλιο το οποίο ενέκρινε τις 80 προσλήψεις. Επίσης, θεωρούμε δεδομένο πως από τον ίδιο διαγωνισμό θα 

καλυφθούν και οι επιπλέον θέσεις στα οργανογράμματα που τα ίδια τα Διευθυντικά Στελέχη συμφώνησαν για 

την αναγκαιότητα τους όπως π.χ. στην Διακίνηση των ΒΕΑ, στον FCC, στην Διύλιση κ.α. 

 

Στο θέμα του Ιατροφαρμακευτικού και του Συνταξιοδοτικού Προγράμματος πέρα από κάποια πρόταση 

της Groupama που μάλλον έγινε για να γίνει ουσιαστικά δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Καλούμε εταιρεία και 

προεδρείο του Σωματείου να επιταχύνουν τις διαδικασίες ώστε να προκύψουν συμφωνίες που θα καλύπτουν τις 

αυξημένες ιατροφαρμακευτικές ανάγκες των εργαζομένων αλλα και την διασφάλιση των χρημάτων τους. 

Όσον αφορά την εναρμόνιση του Καταστατικού του Σωματείου στο νέο νόμο Χατζηδάκη δεν μπορούμε 

να κατανοήσουμε την πρεμούρα που μας έχει πιάσει. Από την μια δήθεν βρίζουμε τον Υπουργό!!! και είμαστε 

κατά του νόμου!!! και από την άλλη τρέχουμε δύο μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία (01/01/22) να 

εναρμονιστούμε πρώτοι-πρώτοι σε ένα νόμο που όλο το συνδικαλιστικό κίνημα μάχεται να τον καταργήσει στην 

πράξη. 

 

Για το σοβαρότατο ζήτημα του Πρακτικού Συμφωνίας για το προσωπικό Ασφαλείας και πάλι το 

«αποφασίζομεν και διατάσσομεν» είχε τον πρώτο λόγο. Αφού έκαναν χωρίς να ενημερώσουν το Δ.Σ. του 

Σωματείου κάποιες... μικρές αλλαγές στο κείμενο, ακολούθησε το γραφικό... ξύλο στα λόγια με την εταιρεία και 

τέλος ενημερωθήκαμε ότι θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Φυσικά, ούτε λόγος για κατάθεση στο Δ.Σ. του 

σχεδίου του Πρακτικού για ενημέρωση των εργαζομένων και φυσικά κανεις δεν ξέρει τι ζητάει η εταιρεία. 

Τέλος, για όσους ακόμα ενδιαφέρονται για τα οικονομικά του Σωματείου, μετά τα έως 4.500€ για να 

φαίνονται ορισμένοι ψηλότεροι από το μπόι τους με τα έπιπλα της αίθουσας του ΠΣΕΕΠ είχαμε και 5.060€ για 

μια ΤV 70΄΄ αλλά και για την για αναβάθμιση των μικροφωνικών εγκαταστάσεων…… 

 

Συναδέλφισσες-οι, 

 

Είναι τραγικό να χρησιμοποιούν την ψήφο και τα χρήματα των εργαζομένων για να ρίξουν λάδι στην 

φωτιά του εγωισμού και της υπερηφάνειας τους. Είναι ντροπή να κατασκευάζουν Στρατοδικεία για να 

αισθάνονται δικαστές των υπολοίπων αλλά και να διοργανώνουν ημερίδες για τον εαυτό τους, να βραβεύονται 

μεταξύ τους και στο τέλος να αυτοαποθεώνονται με ανακοινώσεις του Σωματείου!!! 

 

Οι καιροί είναι ιδιαίτερα δύσκολοι και απαιτούν σοβαρότητα και διάθεση για αγώνα. Φρόνιμο 

είναι όποιος είχε απωθημένο από μικρός να γίνει δικαστής, νομάρχης, βουλευτής ή μέλος του πάνελ του 

Ερωτοδικείου να κάτσει σπίτι του. 

Καλούμε όλους, όσους, από τους εργαζομένους νοιάζονται ακόμα για το μέλλον της εργασίας μας να 

διαβάσουν με προσοχή τις δηλώσεις του πρωθυπουργού της χώρας για τους καυστήρες πετρελαίου και τους 

κινητήρες εσωτερικής καύσης και να καταδικάσουν τις λογικές του εφησυχασμού και του ‘μη φοβάστε δεν θα 

γίνει τίποτα, τα έχει κανονίσει όλα ο πρόεδρος’. 
  

                                                                                                                                                   ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 


