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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Η λέξη συγχαρητήρια είναι πολύ φτωχή για να περιγράψει την επιτυχημένη άμεση αντίδραση των 
συναδέλφων της U-32 στο επικίνδυνο περιστατικό που εκτυλίχθηκε χθες. Ο επαγγελματισμός και 
η ανιδιοτέλεια που επέδειξαν αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Κι όλα αυτά χωρίς να τους 
παρακολουθεί η Εταιρεία μέσα από πομπούς και δέκτες… 
 
Είναι τραγικό το γεγονός όμως την ώρα που οι συνάδελφοί μας στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας 
έδιναν τη μάχη για να περιορίσουν τη φωτιά στη U-32 την ίδια ώρα να επιλέγουν οι φωστήρες του 
Προεδρείου του Σωματείου να βγάζουν Ανακοίνωση για το καιρικό φαινόμενο «Ελπίδα» κάνοντας 
και μια «επισήμανση» για το «αλαλούμ» που υφίσταται η διαδικασία προσλήψεων... Αυτές τις 
προσλήψεις που το προηγούμενο Προεδρείο είχε φροντίσει να θωρακίσει με δικαστικές 
αποφάσεις, βάζοντας σαφές χρονικό περιθώριο... 
 
Φυσικά συνέχισαν την συνηθισμένη… αφωνία τους για το περιστατικό στην Ελευσίνα επιλέγοντας 
την αγαπημένη τους τακτική να ενημερώνουν τους εκλεκτούς μέσα από κλειστές ομάδες στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης. Οι δε εργαζόμενοι ενημερώνονταν, ως συνήθως, είτε από τα Δελτία Τύπου 
της Εταιρείας είτε από τα σχετικά δημοσιεύματα. 
 
Η αλήθεια είναι, πως είναι οι μοναδικοί πλέον στα Ελληνικά Πετρέλαια (Συμμετοχών, 
μονοπρόσωπη, απρόσωπη κτλ.) που δείχνουν να μην έχουν αντιληφθεί το πόσο ανεξέλεγκτη έχει 
γίνει η Διοίκηση της Εταιρείας σε κάθε επίπεδο λειτουργίας της. Με αποφάσεις που παίρνονται και 
απλά μας ανακοινώνονται, με στελέχη να τριγυρίζουν να μοιράζουν ποινές και εκφοβισμούς, με 
την έννοια της διαβούλευσης παντελώς απούσα, το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ απλά εκπλήσσεται!!! 
 
Προκαλεί θλίψη η κατάντια που έχουν επιφέρει στο ιστορικό Σωματείο μας, μετατρέποντας το εν 
ριπή οφθαλμού σε ένα εξωραϊστικό σύλλογο. Τα εξαντλητικά δωδεκάωρα συνεχίζονται αμείωτα, η 
καθημερινότητα των εργαζομένων έχει γίνει αφόρητη από την εντατικοποίηση της εργασίας και το 
μόνο πράγμα που ενδιέφερε το Προεδρείο του Σωματείου να συμφωνήσει με την Εταιρεία… 
ήταν η ίδρυση του Επαγγελματικού Ταμείου!!! 
 
Όλοι όμως γνωρίζουμε πως έτσι ξεπληρώνονται τα γραμμάτια της προεκλογικής περιόδου με την, 
πρωτοφανή στα χρονικά των ΕΛΠΕ, εμπλοκή της Διοίκησης της Εταιρείας στις εκλογές του 
συνδικάτου μας. Ακόμα όμως κι αν το σημερινό Προεδρείο είναι βυθισμένο στις υποχρεώσεις 
αυτής της ανίερης συμμαχίας, οι εργαζόμενοι στα Ελληνικά Πετρέλαια αξίζουν ένα Σωματείο 
τελείως διαφορετικό από αυτό. 
 
 
 



Η δε Διοίκηση της Εταιρείας ας αναλογιστεί ότι Σεπτέμβρη του 2017 εισέπραξε άνω των σαράντα 
(40) εκ. ευρώ, την μεγαλύτερη αποζημίωση που έχει δοθεί ποτέ στην Ελλάδα, για τις ζημιές στο 
ίδιο δοχείο του FLEXY COCKER…. αφού είχε γίνει πρωτίστως παρέμβαση κάποιων συνδικαλιστών 
για να προστατευτεί η Ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και των Εγκαταστάσεων και φυσικά 
μεταξύ των οποίων δεν ήταν ο σημερινός Πρόεδρος που ήταν και Πρόεδρος τότε!!! 
 
 
Επειδή δεν έχουν όλα τα παραμύθια πάντα καλό τέλος και τα καθρεφτάκια (κλιμάκια, προαγωγές, 
προσλήψεις ημετέρων) λαμπυρίζουν μόνο όταν υπάρχει ήλιος ελπίζουμε αυτή τη φορά οι 
εργαζόμενοι να κατάλαβαν την πλήρη ανικανότητα του Προεδρείου του Σωματείου να 
προασπίσει το μέγιστο εργασιακό αγαθό, την Ασφάλεια. Γιατί αυτό που ξεκίνησε σαν 
φαρσοκωμωδία, μετατρέπεται σε τραγωδία. Αυτό πρέπει να προλάβουμε πριν είναι για όλους 
μας πολύ αργά. 
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