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ΨΗΦΙΣΜΑ (4) 
του 43ου Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΕ 

 

 
Εμείς οι αντιπρόσωποι του 43ου Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 & 8  Οκτωβρίου 2022, 
ψηφίσαμε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα : 
 
 

Το 43ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας( ΠΟΕ), σε συνέχεια 
προηγούμενων ανακοινώσεων και ενεργειών της Ομοσπονδίας, καταδικάζει απερίφραστα την 
εξοντωτική δίωξη του συναδέλφου Θεόφραστου Βαμβουρέλλη από τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ.  
Η Διοίκηση των ΕΛΠΕ σε μια επίδειξη εκδικητικότητας στοχοποίησε τον συνάδελφο και τον έβαλε στο 
ψυγείο για τρείς μήνες, τον μετακίνησε σε θέση με χαμηλότερες απολαβές και του επέβαλε αρχική 
ποινή προσωρινής απόλυσης 20 εργάσιμων ημερών επικαλούμενη αναληθώς συμβάν ασφαλείας. Οι 
πραγματικοί λόγοι της δίωξης έγκειται στην ενεργή κοινωνική και συνδικαλιστική δράση του 
συναδέλφου. 
Η πρακτική αυτή των ΕΛΠΕ δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο καθώς έχει προηγηθεί η στοχοποίηση 
και η περιθωριοποίηση και άλλων συναδέλφων, ιδιαίτερα στην ΕΚΟ, με αποκορύφωμα την 
αναιτιολόγητη  απόλυση του συναδέλφου Α.Κ. από την ΕΚΟ τον Αύγουστο του 2021. 
Η Διοίκηση των ΕΛΠΕ χρησιμοποιεί την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων μόνο ως πρόσχημα για 
να κυνηγήσει εργαζόμενους καθώς την ίδια ώρα έχει υποστελεχωμένες τις μονάδες και τα τμήματα 
και αναγκάζει τους εργαζόμενους στη συντήρηση και στις βάρδιες να δουλεύουν σε 
επαναλαμβανόμενα 12ωρα. 
Σε μια περίοδο που η κοινωνία διαλύεται από την ακρίβεια και τα Διυλιστήρια βγάζουν υπερκέρδη, τα 
ΕΛΠΕ επιλέγουν το κυνήγι μαγισσών.  
Το 43ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΕ στηρίζει τον συνάδελφο που έχει προσφύγει κατά της 
Εταιρείας, διεκδικώντας τη δικαίωση του. Στηρίζει και θα στηρίξει έμπρακτα όσους διωκόμενους 
διεκδικήσουν τα νόμιμα δικαιώματα τους. 
Στο πλαίσιο των παραπάνω, το 43ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΠΟΕ εξουσιοδοτεί τη νέα 
Διοίκηση της ΠΟΕ να στηρίξει παράσταση διαμαρτυρίας στα Δικαστήρια της Ευελπίδων  την ημέρα 
εκδίκασης της υπόθεσης του συναδέλφου Θ. Βαμβουρέλλη και καλεί τα Σωματεία μέλη της να 
συμμετέχουν.  
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