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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Σήµερα  Παρασκευή  19/06/15  συνεδρίασε  εκτάκτως  το  ∆.Σ.  του  ΠΣΕΕΠ  µε  
µοναδικό  θέµα  την  κατάθεση  αιτήµατος  για  σύγκληση  Γενικής  Συνέλευσης  µε  
θέµατα  προς  συζήτηση  τα  παρακάτω,  όπως  ακριβώς  αναφέρονται  στο  κείµενο  
συλλογής  υπογραφών : 

• Τήρηση  8ωρης  εργασίας  από  όλους  τους  συναδέλφους  µε  οποιαδήποτε  
σχέση  εργασίας. 

• ∆ιεκδίκηση  πρόσληψης  µόνιµου  προσωπικού  που  να  καλύπτουν  όλες  τις  
ανάγκες  του  διυλιστηρίου.   Να  προσληφθούν  άµεσα  οι  συνάδελφοι  που  
περνούν  από  συνέντευξη 

• ∆ιεκδίκηση  πρόσληψης  των  εργολαβικών  συναδέλφων  που  δουλεύουν  
απολογιστικά  και  καλύπτουν  πάγιες  και  διαρκείς  ανάγκες.  Να  στελεχωθεί  η  
συντήρηση. 

• ∆ιεκδίκηση  επαναφοράς  όλων  των  κοµµένων  θέσεων  εργασίας,  σε  όλες  τις  
µονάδες,  το  θερµικό,  τη  διακίνηση,  την  πυρασφάλεια,  το χηµείο,  όργανα,  
ηλεκτρολόγους  και µηχανικούς  βάρδιας. 

• ∆ιεκδίκηση  ασφαλών  συνθηκών  εργασίας  στα  shutdown.  Τήρηση  και  πιστή  
εφαρµογή  των  διαδικασιών  για  την  οµαλή  εξέλιξη  των  εργασιών. 
Βάσει  όλων  όσων  ορίζει  το  Καταστατικό  του  Σωµατείου  µας,  αποφασίστηκε  

οµόφωνα  η  διενέργεια  Γενικής  Συνέλευσης  µε  την  ακόλουθη  διαδικασία: 
• Τρίτη  23/06/15  και ώρα  15:00  ΠΕ.ΣΥΝ.  στις  ΒΕΕ  στο  Νέο Εστιατόριο 
• Τετάρτη  24/06/15  και  ώρα  15:00  ΠΕ.ΣΥΝ.  στις  ΒΕΑ  στο  Αµφιθέατρο του 

Νέου  ∆ιοικητηρίου 
• Πέµπτη  25/06/15  και  ώρα  16:00  ΠΕ.ΣΥΝ. στο  Μαρούσι  στο  Εστιατόριο  

και   
• Παρασκευή  26/06/15  και  ώρα  15:00  ΠΕ.ΣΥΝ. στις  ΒΕΘ  στο  Κεντρικό  

Μηχανολογικό. 
• Τη ∆ευτέρα  29/06/15  και  την  Τρίτη  30/06/15  και  από  ώρες  06:00  έως  

18:00  για  ΒΕΑ, ΒΕΕ  και ΒΕΘ,  και  µόνο  την  Τρίτη  30/06/15  και  από  
ώρες  09:00  έως  16:00  για  το  Μαρούσι,   θα  ακολουθήσει  Ψηφοφορία  για  
τα  παραπάνω  θέµατα. 
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Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Όπως  ήδη  σας  έχουµε  ενηµερώσει  µε την υπ΄ αριθµ.  202/12.06.15  
ανακοίνωσή  µας,  το Σωµατείο  µετά  από  επαφές  µε  τους  συναδέλφους  καθώς  
επίσης  και  µετά  την  ενηµέρωση  του  ∆.Σ.,  πήρε  πρωτοβουλίες  και  συναντήθηκε µε  
τη  νέα  ∆ιοίκηση  της  Εταιρείας,  αρκετό  καιρό  πριν,  όπου  δροµολογήθηκαν   και 
υλοποιούνται   ήδη  (54  προσλήψεις  Χειριστών  Παραγωγής),  εκτός  των  θεµάτων  που  
τίθενται  από  τους  συναδέλφους,  και µε  επιπλέον  ζητήµατα,  όπως  θέµατα  
εκπαίδευσης,  επικαιροποίησης  διαδικασιών  και  άλλων  που  αναφέρονται  στην  
ανακοίνωση  της  12/06/15. 

Καλούµε  όλους  τους  συναδέλφους  να  συµµετέχουν  µαζικά  στις  
προβλεπόµενες  και  προκηρυχθείσες  διαδικασίες  ψηφίζοντας  θετικά. 
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