
 

 

23.11.2021 

Συναδέλφισσες-οι , 

Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των υποψηφίων του γραπτού διαγωνισμού για τις προσλήψεις στα 

ΕΛ.ΠΕ. όλοι όσοι είχαν επενδύσει στο ψέμα βρέθηκαν απέναντι στη σκληρή αλήθεια. 

Έχουμε καταγγείλει πολλές φορές στο παρελθόν εκείνους που χωρίς ντροπή επενδύουν στο εμπόριο Ελπίδας 

που εκτυλίσσεται πάνω στο θέμα των προσλήψεων εκμεταλλευόμενοι την ανάγκη για δουλειά στη ζούγκλα που έχει 

δημιουργηθεί στην αγορά εργασίας. 

Τα τελευταία χρονικά παραμύθια (γιατί είμαστε σίγουροι ότι στο μέλλον θα υπάρξουν και άλλα)  που 

ξεδιάντροπα λένε στους συναδέλφους των οποίων τα παιδιά τους έλαβαν μέρος στο γραπτό διαγωνισμό και δεν είναι 

στους επιτυχόντες, ότι τώρα που γίναμε θυγατρική του Ομίλου, θα βολέψουμε τα παιδιά σας γιατί στις θυγατρικές 

οι προσλήψεις γίνονται χωρίς διαγωνισμούς...!!! ή  η εταιρεία μόλις καλύψει τις 80 θέσεις, δεν θα προσλάβει από 

τους υπόλοιπους επιτυχόντες αλλά θα φτιάξει καινούργια λίστα που θα τους έχει όλους μέσα...!!! είναι πραγματικά 

απίστευτα.  

Εμείς, δηλώνουμε ότι δεν ισχύει τίποτα από τα παραπάνω για τις προσλήψεις και καλούμε την διοίκηση 

της εταιρείας να μας διαψεύσει αν ισχύει το αντίθετο. Η κατάπτυστη εκμετάλλευση της αγωνίας του γονιού που 

θίγει την αξιοπρέπεια του, λέγεται για να μην υπάρχει αντίδραση στο μετασχηματισμό της εταιρείας αλλά και στην 

αιχμαλωσία της ψήφου ενόψει των επικείμενων εκλογών των εκπροσώπων των εργαζομένων στην νέα θυγατρική 

εταιρεία. 

Επίσης, έπειτα από την ολοκλήρωση του γραπτού διαγωνισμού, η διοίκηση της εταιρείας οφείλει για την 

αξιοπιστία της διαδικασίας να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι νόμιμο, διότι ηθικό σίγουρα δεν είναι, μετά τη 

λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων για την συμμετοχή στον διαγωνισμό προσλήψεων, η προκήρυξη του 

οποίου δεν προέβλεπε διαφορετική μεταχείριση σε συνανθρώπους μας με δυσλεξία ή άλλες μαθησιακές δυσκολίες 

στο γραπτό διαγωνισμό, να γίνεται συμφωνία με τον Πρόεδρο του Σωματείου μας χωρίς να έχει ενημερωθεί το 

σύνολο των υποψηφίων που θα μπορούσαν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πριν την λήξη του!!! 

Κλείνοντας, καλούμε την διοίκηση της εταιρείας αφενός να διασφαλίσει και να θωρακίσει με κάθε τρόπο το 

προφορικό σκέλος του διαγωνισμού των προσλήψεων από οποιονδήποτε φιλόδοξο νέο παραγοντίσκο και αφετέρου 

να σεβαστεί την ηθική αλλά και Συμβατική της υποχρέωση και να προχωρήσει άμεσα στις προσλήψεις των τέκνων 

και συγγενών των θανόντων συναδέλφων μας, κάποιες εκ των οποίων χρονίζουν χωρίς προφανή λόγο, ανεξαρτήτως 

αν αυτές υπερβαίνουν τον αριθμό των προσλήψεων τις οποίες έχει αποφασίσει. 

Είναι κάτι το οποίο οφείλει στους αδικοχαμένους συναδέλφους μας αλλά και στη γενικότερη 

φιλοσοφία που διέπει την οικογένεια των Ελληνικών Πετρελαίων από την ίδρυσή τους. 



 

                                                                                                                                             ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 

 

 


