
 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΠΣΕΕΠ 2016 

 

Στις 10 και 11 Οκτώβρη θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του ΠΣΕΕΠ. Οι 

συνδικαλιστές που εκπροσωπούν το συνδυασμό του Αγωνιστικού Μετώπου στα ΕΛΠΕ 

και συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ καλούν τους εργαζόμενους να πάρουν μαζικά μέρος 

στις εκλογές και να πουν ΌΧΙ στον εκφυλισμό που θέλουν να επιβάλλουν οι 

δυνάμεις της εργοδοσίας. Να σταθούν με ευθύνη και να στηρίξουν το Αγωνιστικό 

Μέτωπο για την υπεράσπιση των συμφερόντων τους, ιδιαίτερα σήμερα που κρίνονται 

πολλά για τα εργασιακά μας δικαιώματα.  

 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ 

Oι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται σε μια περίοδο που οι εξελίξεις, στον κλάδο ειδικά, 

και στη χώρα γενικότερα κάθε άλλο παρά επιτρέπουν τον εφησυχασμό. 

Η κυβέρνηση πρόσφατα δια στόματος του Υπ. Οικονομικών, διαμήνυσε ότι θέλει 

«καθαρό διάδρομο» για την κερδοφορία του κεφαλαίου, συμπληρώνοντας ότι 

«μέχρι τα Χριστούγεννα θα πρέπει να έχουν αποφασιστεί και ανακοινωθεί τα 

βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα μέτρα και να γίνουν μέχρι το 

2018». Όταν μεταφράσεις όλα αυτά σε αριθμούς, οι περικοπές από κοινωνικές παροχές 

και δαπάνες και η πρόσθετη φορολογία, θα φτάσουν τα 2 δις € για το 2017 και τα 3,5 

δις € για το 2018. 

 

Τα σχέδια που προωθούνται στον κλάδο 

της ενέργειας είναι απόρροια της 

πολιτικής της Ε.Ε. για την απελευθέρωση 

της ενέργειας, σε χώρες με μνημόνια ή 

χωρίς, εντός της Ευρωζώνης είτε εκτός, 

οδηγώντας στρατηγικής σημασίας 

επιχειρήσεις όπως ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ, 

ΔΕΗ, στην παραπέρα ιδιωτικοποίηση. Η 

εμπειρία από τις μέχρι σήμερα 

ιδιωτικοποιήσεις, σε Ελλάδα και 

εξωτερικό, δείχνει χωρίς εξαίρεση ότι το 

λογαριασμό τον πληρώνει με υψηλές 

τιμές ενέργειας το λαϊκό νοικοκυριό.  



Ζημιωμένοι βγαίνουν 

και οι εργαζόμενοι 

στον κλάδο, με 

μείωση μισθών, 

απώλεια δικαιωμάτων, 

αύξηση της 

εργολαβοποίησης και 

χειροτέρευση των 

συνθηκών υγείας και 

ασφάλειας.  

 

Σήμερα, η επίθεση που 

εξαπολύουν εργοδότες 

από κοινού με την 

κυβέρνηση, είναι συντονισμένη. Καθοδηγείται από τον ΣΕΒ. Τους Έλληνες 

βιομηχάνους που θέλουν να διατηρήσουν και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. 

Αυτοί είναι οι ενορχηστρωτές και συντονιστές στις μειώσεις μισθών, συντάξεων, 

περικοπών στην υγεία, παιδεία. Στην κατάργηση με νόμο των Κλαδικών ΣΣΕ. Θέλουν 

να αποτελειώσουν τα εργατικά δικαιώματα στο αμέσως επόμενο διάστημα. 

 

Για τον Όμιλο των ΕΛΠΕ, το 1ο εξάμηνο του 2016, τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 

57% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, φτάνοντας τα 104 εκατ. €. Και 

η βελτίωση αυτή αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη παραγωγή και 

παραγωγικότητα των διυλιστηρίων. Εμείς όμως ξέρουμε ότι αυτά είναι χρήματα 

που βγήκαν από την εντατικοποίηση της εργασίας, από τη συμπίεση της τιμής 

της εργατικής δύναμης. Ο Όμιλος των ΕΛΠΕ, μέσα από ενώσεις εργοδοτών, 

πρωταγωνιστεί στην ολομέτωπη επίθεση για την ανατροπή των εργασιακών 

δικαιωμάτων. Το κυνήγι για μεγιστοποίηση των κερδών έρχεται να συμπιέσει τα 

δικαιώματα των εργαζομένων κάτι που το ζήσαμε και με τις απαιτήσεις της εταιρίας 

στην τελευταία διαπραγμάτευση για την Σύμβαση. Σήμερα λένε ψέματα όσοι λένε πως 

από τα κέρδη της εταιρίας έχει να περιμένει κάτι ο εργαζόμενος. Δεν πρόκειται να 

επιστρέψουν στους εργαζομένους τις απώλειες της τελευταίας περιόδου.  

 
 

Χωρίς σκληρούς αγώνες που θα έχουν στο επίκεντρο τις σύγχρονες ανάγκες 

των εργαζομένων, καμιά εταιρία δεν θα χαρίσει τίποτα. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

με την ΕΣΣΕ 2013-2016 υπήρξαν μειώσεις σε παροχές των εργαζομένων. Αυτές τις 

μειώσεις κλήθηκαν οι εργαζόμενοι να καλύψουν από την τσέπη τους, από το μισθό 

τους. Ακόμα διαχωρίστηκαν οι συνάδελφοι ανάλογα με την οικογενειακή τους 

κατάσταση με μειώσεις που κυμάνθηκαν από 5 έως και 20%. Συνδέθηκε το 

χρονοεπίδομα με τα δημοσιευόμενα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), 

Δηλαδή, συνδέθηκε ο μισθός με την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας της 

εταιρίας. Ακολούθησε η «εθελούσια αποχώρηση» 45 συναδέλφων χωρίς 

αντικατάσταση, που στην ουσία ήταν πετσόκομμα του οργανογράμματος. 



Η λογική της «εργασιακής ειρήνης» που από κοινού εταιρία και πλειοψηφία του 

ΠΣΕΕΠ πρόβαλλαν στοίχησε ακριβά για όλους τους εργαζόμενους. Ατέλειωτα 12ωρα, 

έλλειψη προσωπικού, αυξανόμενη εργολαβοποίηση και συνθήκες μισθολογικού 

διαχωρισμού σε βάρος των νέων εργαζομένων στα διυλιστήρια και τα γραφεία της 

εταιρίας. Συνθήκες κάτω από τις οποίες στις 8/5/2015 έγινε το εργοδοτικό έγκλημα 

με τους τέσσερις νεκρούς συναδέλφους.   

Η πλειοψηφία είχε δώσει γη και ύδωρ στην εταιρία. Εθελούσιες, 

οργανόγραμμα, μηχανικούς, ηλεκτρολόγους, όργανα βάρδιας. Σήμερα έρχονται 

με περίσσιο θράσος και ζητάνε την ψήφο του κόσμου λέγοντας ότι είχαν επιτυχημένο 

έργο τα τελευταία τρία χρόνια. Έχουν μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση που 

επικρατεί στα διυλιστήρια. Είναι μια κλίκα εργοδοτικών συνδικαλιστών που πότε με 

ρουσφέτια, και πότε με απειλές, εξαγοράζουν συνειδήσεις εργαζομένων. 
 

ΚΟΙΤΑΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ 

Η δράση των συνδικαλιστών που συσπειρώνονται στο Αγωνιστικό Μέτωπο, είχε 

ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη αγώνων. Ξεσκέπασαν τον αντιλαϊκό 

χαρακτήρα των μέτρων που θέλησαν να περάσουν κυβέρνηση και εργοδοσία, 

αποκάλυψαν την τακτική διοίκησης των ΕΛΠΕ και πλειοψηφίας ΠΣΕΕΠ που από 

κοινού συνέβαλαν στην περικοπή δικαιωμάτων. Ειδικά, μετά το εργοδοτικό έγκλημα 

προσπάθησαν να κινητοποιήσουν τους εργαζόμενους, από τη θέση της μειοψηφίας, για 

τη διεκδίκηση προσλήψεων και μέτρων ασφαλείας.  

Είναι απαραίτητος όρος για τη βελτίωση της κατάστασης η αλλαγή των 

συσχετισμών, η ανατροπή της άσχημης εικόνας του συνδικάτου. Χρειάζεται να 

φτιάξουμε συνδικάτο δημοκρατικό, αγωνιστικό, με συμμετοχή των εργαζομένων σε 

μαζικές συλλογικές διαδικασίες. Που δεν θα υποτάσσεται στις ορέξεις της εργοδοσίας. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να δώσουν δύναμη στο συνδυασμό με την 

ψήφο τους, αλλά κυρίως με τη συμμετοχή τους στους αγώνες που βρίσκονται 

μπροστά μας. 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Μέτρα ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους – Συντήρηση του εξοπλισμού 

- Τήρηση και πιστή εφαρμογή των διαδικασιών εργασιών. 

 Προσλήψεις για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων - Κατάργηση του 

θεσμού της εργολαβίας και μονιμοποίηση των εργαζομένων - Τήρηση του 

οργανογράμματος. 

 Λέμε ΟΧΙ στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. 

 Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης με ανάκτηση των προηγούμενων 

απωλειών.   

 Κατάργηση του διαχωρισμού νέων και παλιών εργαζομένων. 

 Αναγνώριση επαγγέλματος χειριστή. 

 Συμπορευόμαστε με τους εργαζόμενους της χώρας για την κατάργηση των 

φόρων στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο θέρμανσης.  

 Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη μισθολογικά και 

ασφαλιστικά δικαιώματα. 7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο. 

 Σύνταξη στα 50 έτη για γυναίκες, στα 55 για άντρες για τα ΒΑΕ. 

 Κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ – Να παρθούν πίσω 

οι αντεργατικοί νόμοι.   



Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΠΡΟΣ 
Οι εργαζόμενοι έχουν δύναμη. Τη δύναμη της οργάνωσης, του αγώνα, της ρήξης 

με τους εργοδότες και τα τσιράκια τους. Κόντρα στους συνδικαλιστές της ταξικής 

ειρήνης και συνεργασίας, που έχουν την πλειοψηφία στα δευτεροβάθμια 

συνδικαλιστικά όργανα (Ομοσπονδία, Εργατικά Κέντρα), αλλά και στη ΓΣΕΕ.  

Χρειάζεται συσπείρωση των εργατών του Κλάδου στο Κλαδικό Σωματείο 

Ενέργειας, συσπείρωση στο Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, τα οποία δεν 

σκύβουν το κεφάλι στις ορέξεις των εργοδοτών. Χρειάζεται αντίστοιχη οργάνωση και 

συντονισμός σε επίπεδο κλάδου, αλλά και συνολικότερα όλων των εργατών σε 

κατεύθυνση κόντρα στην εργοδοσία, την κυβέρνηση, την ΕΕ. Για ν’ ανοίξει ο δρόμος 

της ανατροπής των αφεντικών. Για να πάρουν οι εργάτες τα κλειδιά της οικονομίας στα 

χέρια τους. Να σχεδιάζουν και να παράγουν με βάση τις ανάγκες του λαού και όχι με 

βάση το κέρδος του αφεντικού. Να δημιουργηθεί Ενιαίος Φορέας Ενέργειας, που 

θα αποτελεί κρατική - κοινωνική ιδιοκτησία. Για να γίνουν τα προϊόντα που 

παράγουμε, κοινωνικά αγαθά για τη λαϊκή οικογένεια και όχι εμπόρευμα που είναι 

σήμερα. 
 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ 
 

1. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

2. ΓΙΩΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

3. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ ΒΕΑ/ΤΜ. ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

5. ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

6. ΚΟΥΜΠΟΥΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΔΙΥΛΙΣΗΣ 

7. ΚΡΕΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΑ/ΤΣΗΟ 

8. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

9. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΑ/Τ. ΚΟΙΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

10. ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

11. ΤΡΑΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ ΒΕΘ/Δ.Χ. 

12. ΤΣΕΡΜΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΕΑ/Τ.Μ. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 

13. ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΕ/ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

14. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΕΕ/U-32 

 


