
 

 
 

                                                         14.06.2022 
 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

 

Η λειτουργεία του Συνδικάτου μας, πάντα καθορίζεται από σταθερές και αδιαπραγμάτευτες 

θέσεις εντός ενός πλαισίου που κατά τη διάρκεια των δεκαετιών της ιστορίας του, είχαμε από κοινού 

αποφασίσει και οριοθετήσει. Μία από αυτές τις σταθερές θέσεις, ήταν η υπεράσπιση των 

δικαιωμάτων του Δημοσίου, προς όφελος της ίδιας της κοινωνίας και κατ’επέκταση του 

Ελληνικού Λαού. 

Όταν στις 12/11/2021, οι τελευταίοι εκπρόσωποί μας στο Δ.Σ. των ΕΛ.ΠΕ. κατέθεταν 

ηλεκτρονική επιστολή, με την οποία καλούσαν τη Διοίκηση να αναγνωρίσει την 

προσφορά των εργαζομένων στην υπερκερδοφορία αυτή καταβάλλοντας ένα μισθό extra bonus σε 

όλους τους εργαζόμενους, κανείς μας δεν φαντάστηκε πως αυτός θα μετατρεπόταν σε “δωράκι” για 

τη συνεισφορά των εργαζομένων στην υλοποίηση των στόχων του στρατηγικού σχεδιασμού ‘Vision 

25’ και της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Μετασχηματισμού!!! 

 Σε ένα χρονικό σημείο μάλιστα που το σημερινό προεδρείο του ΠΣΕΕΠ αποφάσισε έστω 

και την τελευταία μέρα της προθεσμίας ( 27/05/2022 ) να κινήσει τις νομικές διαδικασίες που εδώ 

και ένα χρόνο είχαμε ομόφωνα αποφασίσει, κατά της απεμπόλησης των δικαιωμάτων του Ελληνικού 

Δημοσίου και του “χαρίσματος” του management στον ιδιώτη μεγαλομέτοχο! 

Καταδικάζουμε απερίφραστα και αυτή την προσπάθεια εμπλοκής των εργαζομένων από 

πλευράς της Διοίκησης της εταιρείας στον Μετασχηματισμό του Ομίλου με τον τρόπο που έγινε 

αυτός , θεωρούμε ότι είναι εκ του πονηρού και σκοπό έχει την αποδυνάμωση της θέσης μας στην 

επικείμενο νομικό αγώνα κατά της απώλειας του ελέγχου του Δημοσίου επί του Ομίλου και των 

εκπροσώπων των εργαζομένων. 

Υπερασπιζόμαστε τη δουλειά μας και διεκδικούμε την ακυρότητα της από 28/05/2021 

απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης καθότι αυτή επέφερε την απώλεια ελέγχου του 

Δημοσίου επί του Ομίλου αλλά και των εκπροσώπων των εργαζομένων από αυτή. 

 

Είμαστε υποχρεωμένοι να ξεκαθαρίσουμε στη Διοίκηση της εταιρείας και προς κάθε 

εμπλεκόμενο, ότι οι εργαζόμενοι θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε αυτό που μας αναλογεί 

από την συνεισφορά μας στην κερδοφορία του Ομίλου και τίποτα λιγότερο. 

 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Έπειτα από την ολοκλήρωση των έκτακτων συντηρήσεων τόσο στις μονάδες Μετατροπής 

όσο και στις μονάδες Διύλισης των ΒΕΑ, αποδείχθηκε για μία ακόμη φορά ότι οι 

εργαζόμενοι έχουν υψηλό φρόνημα ευθύνης και άψογο επαγγελματισμό διότι κατάφεραν να 

ολοκληρώσουν ένα σύνολο δύσκολων εργασιών κάτω από δυσμενείς συνθήκες και φυσικά είναι 

άξιοι συγχαρητηρίων από όλους μας. 



 

      Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα των έκτακτων 

σταματημάτων ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν θα υπάρξουν ανάλογα περιστατικά στο 

μέλλον όπως με τον αντιδραστήρα R-003 στην U-32 αλλά και με την U-34 στις ΒΕΕ όπου έπειτα 

από δύο μήνες συντήρηση υπάρχει ξανά πρόβλημα. Επίσης θεωρούμε αδιανόητη στο βωμό της 

κερδοφορίας των margins οποιαδήποτε καθυστέρηση ή οποιαδήποτε έκπτωση στην Ασφάλεια στο 

Γενικό Σταμάτημα των ΒΕΘ από τη στιγμή μάλιστα που αυτό έχει να συμβεί από το 2016 και 

αναβάλλετε συνεχώς από τον Σεπτέμβρη του 2021. 

Τέλος, έστω και ένα χρόνο μετά από την ημερομηνία που είχε ανακοινώσει η ίδια η Διοίκηση 

της εταιρείας, οι προσλήψεις έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Έφτασε λοιπόν επιτέλους η ώρα η Διοίκηση 

της εταιρείας να καλύψει τις επιπλέον θέσεις στα Οργανογράμματα που η ίδια είχε αναγνωρίσει 

την αναγκαιότητα τους. 

 

 

 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ.  
 

 

  

 

 

                                                                                                                     

 

 

 

                                                                                                            


