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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

 Η  παράταξή  μας  έχει  τη  μεγαλύτερη  ευθύνη  του  Σωματείου,  εφόσον  οι  

συνάδελφοί  μας  μέσα  από  δημοκρατικές  διαδικασίες  αρχαιρεσιών  στις  31/05  και  

01/06/21  της  ανέθεσαν  τη  Διοίκησή  του,  δίνοντάς  της  αυτοδυναμία  και  δείχνοντας  

την  εμπιστοσύνη  τους  στα  πρόσωπα  των  μελών  της. 

 Από  τη  στιγμή  που  αναλάβαμε  και  έπειτα,  εργαζόμαστε  σκληρά  για  όλα  

τα εργασιακά  ζητήματα  που  μας  απασχολούν  λειτουργώντας  πάντα με  γνώμονα  

το  Καταστατικό  του  Σωματείου  μας  και  με τη  σωστή  προσέγγιση  για  την  ασφάλεια  

των  συναδέλφων  να  ξεπεράσουμε  όλα  τα  εμπόδια  και  τα   προβλήματα  που  με  

έντεχνο  τρόπο  οι  «βαλτοί»  συνδικαλιστές  εδώ  και  χρόνια  βάζουν. 

 Σε μια  πολύ κρίσιμη  περίοδο  για  τα  Διυλιστήρια  και  αψηφώντας  τον κίνδυνο  

στο  τι  θα  προκληθεί,  με  το  Διυλιστήριο  της  Ελευσίνας  σε  γενικό  Shutdown,  με  

την  αναμονή  των  προσλήψεων  για  να  ξελαφρώσουν  οι  συνάδελφοι  από  τα  

ακατάπαυστα  12ωρα  σε  ΒΕΑ, ΒΕΕ  & ΒΕΘ,  τη  στιγμή  που  διαπραγματευόμαστε  

με  την  Εταιρεία   το  extra bonus,  το  Προσωπικό  Ασφαλείας  σε   περίοδο  απεργίας  

και  είμαστε  και  στο  σημείο  της  κωδικοποίησης  όλων  των  προηγούμενων  ΕΣΣΕ,  

Εσωτερικών  Κανονισμών  και  Πρακτικών  Συμφωνίας,  που  χρειάζονται  για  την  

υπογραφή  της  νέας  ΕΣΣΕ  και  Εσωτερικού  Κανονισμού,  οι  «βάλτοι»  συνδικαλιστές  

που  δήθεν  είναι  με  την  πλευρά  των  εργαζομένων  δημιούργησαν  για  πολλοστή  

φορά  αναταραχή  στην  πορεία  του  Σωματείου  και  ανασφάλεια  στους  συναδέλφους.   

 Το  Προεδρείο  τηρώντας  πάντα  το  Καταστατικό  του  Σωματείου  μας  και  

διοικώντας  με  νομιμότητα,  σεβόμενοι  τις  υπογραφές  των  (379)  συναδέλφων  

ακολούθησε όλες  τις  διαδικασίες  που  απαιτούνται   και  με  όλη  την  καλή   διάθεση  

να  σεβαστούμε  και  τις  υπόλοιπες  (9)  υπογραφές  των  «βάλτων»  συνδικαλιστών   

που  υποκίνησαν  τη  διαδικασία  συλλογής  υπογραφών,  λυπούμαστε  αλλά  ούτε  

οι  ίδιοι  δεν  σέβονται  τον  εαυτό  τους.   

 Προχωρήσαμε  λοιπόν  σε  κάθε  καταστατική  διαδικασία  σεβόμενοι  τη  

Δημοκρατία,  με  τη  Γενική  Συνέλευση  στις  5  και  6/5/22  που  με την  ψηφοφορία  

που  πραγματοποιήθηκε  οι  συνάδελφοι  με  την  ψήφο  εμπιστοσύνης  που  μας  

έδωσαν,  μας  γεμίζουν  και  με  περαιτέρω  ευθύνη  για  να  εργαστούμε  ακόμα  πιο  

σκληρά  και  να  φέρουμε  τα  καλύτερα  δυνατά  αποτελέσματα  στις  εργασιακές  μας  

σχέσεις  ενώ  ταυτόχρονα   έστειλαν  ένα  ηχηρό  μήνυμα  προς  πάσα  κατεύθυνση,  

βγάζοντας  από  την  περιδίνηση  το  Σωματείο  και  τους  ευχαριστούμε  για  αυτό.  



 Συνάδελφοι  της  ΣΥΝΔΕΣΥ  στην  προσπάθειά  σας  να εμποδίσετε  τη  δράση  

του  Σωματείου  καταφέρατε  να  βαλτώσετε  οι  ίδιοι  στα μάτια  όλων  των  

συναδέλφων.   

 Έχοντας καθαρή  συνείδηση  και  στοχοπροσήλωση  για  όλα  αυτά  που  

θέλουμε  να  πετύχουμε  δεν  θα  επιτρέψουμε  να  συνεχιστεί  αυτή  η  κατρακύλα.   

 Η  ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  ήταν  και  είναι  θεματοφύλακας  των  

συμφερόντων  όλων  των  εργαζομένων.    
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