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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
 

     Ανέκαθεν είχαμε ταχθεί υπέρ της ανάγκης μετασχηματισμού και μετεξέλιξης της εταιρείας, χωρίς όμως να 
μπορούμε να κατανοήσουμε τη πολιτική θέση της απεμπόλησης των δικαιωμάτων του Δημοσίου. Πόσο μάλλον όταν  
μιλάμε για τον μεγαλύτερο όμιλο της χώρας με τον ιδιαίτερο στρατηγικό και οικονομικό ρόλο που έχει και πώς αυτός 
θα εξελιχθεί, χωρίς την εγγύηση και τον έλεγχο του Ελληνικού δημοσίου. 
 
     Την Τρίτη 30/11/2021 πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη τύπου του προεδρείου του Σωματείου μας  για να 
προβληθούν για μια ακόμη φορά οι θέσεις της εταιρείας στον Τύπο και όχι οι ανησυχίες ή οι ενδοιασμοί που εύλογα 
έχουμε ως εργαζόμενοι. Οι δε διαπιστώσεις του προσκεκλημένου προέδρου του σωματείου της Ασπροφος, πως οι 
θέσεις των ομιλούντων είναι ταυτόχρονα και οι θέσεις της εταιρείας, δεν ίδρωσαν το αυτί κανενός .....και όλα αυτά 
σε live streaming!  
  
       Όπως χαρακτηριστικά, ομολόγησε ο Νομικός σύμβουλος του σωματείου μας στη συνέντευξη τύπου, οι 
μοναδικές ενέργειες που έχουν γίνει όσον αφορά την αποτροπή του εγκλήματος του ξεπουλήματος των 
ΕΛ.ΠΕ.,  αλλά και της  διατήρησης υπό δημόσιο έλεγχο της εταιρείας, έχουν γίνει μέχρι το Μάιο του 2021. Από το 
προηγούμενο «αντιδημοκρατικό - πραξικοπηματικό» προεδρείο. Από τότε μέχρι και σήμερα το μόνο που είχαμε, 
ήταν πομπώδεις δηλώσεις στήριξης των ενεργειών της εταιρείας και καμία απολύτως δράση από το προεδρείο του 
σωματείου μας. Αλήθεια, οι ομόφωνες αποφάσεις που πάρθηκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιουνίου πότε θα 
εφαρμοστούν; 
 
       Κερασάκι στη τούρτα αποτέλεσε η τοποθέτηση του Γενικού Γραμματέα του ΠΣΕΕΠ, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ, 
προχώρησε σε μια ενδελεχή ανάγνωση ενός ακαδημαϊκού κειμένου περί υδρογόνου, πράσινου, μπλε και γιατί όχι, 
εμπριμέ! Φυσικά, ούτε λόγος να καταδικαστεί από πλευράς σωματείου το γεγονός ότι δεν έχει γίνει καμία 
ουσιαστική πρόβλεψη για επενδύσεις στην ΕΛ.ΠΕ Α.Ε., που αν και θυγατρική, αποτελεί πλέον του 70% των 
δραστηριοτήτων του ομίλου. Θα έπρεπε ήδη να είχε εκπονηθεί εξειδικευμένο πρόγραμμα επενδύσεων στα 
Διυλιστήρια για την παραγωγή καθαρών καυσίμων ή εναλλακτικών καυσίμων (π.χ. παραγωγή και πώληση 
ανανεώσιμου υδρογόνου) έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της εταιρείας στο μέλλον. Αν βέβαια θέλουν 
να έχουμε μέλλον. 
     Κάποια στιγμή πρέπει επιτέλους κάποιοι να αντιληφθούν το συνδικαλιστικό ρόλο που οφείλουν να 
διαδραματίσουν και όχι να αναλώνουν τη θεσμική τους υπόσταση σε άνοιγμα θυρών στο στενό κυβερνητικό και 
πολιτικό τους πεδίο. 

 
Συναδέλφισσα, συνάδελφε  
 
    Αισθανόμαστε την ανάγκη να δώσουμε συγχαρητήρια για μία ακόμη φορά στους συναδέλφους των     
εγκαταστάσεων της Ελευσίνας για τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση που επέδειξαν αντιμετωπίζοντας 
άλλη μία δύσκολη και απρόβλεπτη κατάσταση με απόλυτη επιτυχία. Το «λυπηρό» όμως  είναι να μιλάει η 
διοίκηση της εταιρείας για την υποδειγματική και υπεύθυνη στάση των συναδέλφων μας, σε αντίθεση με την 
αφωνία που δείχνει το προεδρείο του Σωματείου. 
 

       Ήρθε  η ώρα να κάνουμε μαζί με όλους τους συναδέλφους την αυτοκριτική μας, να βρούμε τί έφταιξε και έφτασε 
το Σωματείο μας σε αυτή τη κατάσταση και να ξεκινήσουμε από κοινού μια προσπάθεια ώστε να το ξανακάνουμε 
δικό μας, παίρνοντας το από τα χέρια της εργοδοσίας, σώζοντας έτσι ό,τι μπορούμε πριν να είναι πολύ αργά για 
όλους μας. Ήδη έχουμε καθυστερήσει πολύ... Ας αναλάβει ο καθένας τις ευθύνες του. 



 


