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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Χθες  18/04/17  πραγµατοποιήθηκε  τακτικό  ∆.Σ ΠΣΕΕΠ  όπου  συζητήθηκαν  και  
πάρθηκαν  αποφάσεις  για  µία  σειρά θεµάτων. 

Α.  Θέµατα  ασφαλείας  των  εγκαταστάσεων :  Ενηµερώθηκε  το  ∆.Σ.  για  την  επί  τόπου  
επίσκεψη  εκπροσώπων  του  Σωµατείου µας  στις  Λιµενικές  Εγκαταστάσεις  των ΒΕΑ έτσι  
ώστε  να  παρακολουθήσουµε  την πορεία  των  εργασιών  που  είναι απολύτως  απαραίτητες  
για  τη  βελτίωση  των συνθηκών υγιεινής  και  ασφάλειας  στις  συγκεκριµένες  
εγκαταστάσεις.  Το  ∆.Σ.  ενηµερώθηκε  και  για  τις  σχεδιαζόµενες  περαιτέρω  ενέργειες  
που  απαιτούνται  έτσι  ώστε  να  λυθεί   µία  δέσµη  σοβαρών  θεµάτων  που  διαχρονικά  
υφίστανται.  Υπενθυµίζουµε  το  γεγονός  πως  αναµένουµε  δεσµευτικά  χρονοδιαγράµµατα  
εκ  µέρους  της  Εταιρείας,  για  την  πορεία  των  έργων.   Το  ∆.Σ.  πήρε  απόφαση  για  
απεργιακές  κινητοποιήσεις  σε  περίπτωση  που δεν  θα  ληφθούν  σοβαρά  µέτρα  για  την  
αποκατάσταση  της  ασφαλούς  λειτουργίας  στις  φορτωεκφορτώσεις  και  δεν  υπάρξει  
θεσµικό  πλαίσιο  αντίστοιχο  µε  αυτό  των  ΒΕΘ,  το  οποίο  προέκυψε  δυστυχώς  και αυτό,  
µετά  από  πολύνεκρο  δυστύχηµα.   Σε  κάθε  περίπτωση  παραµένουµε  σε  εγρήγορση  
και  ταυτόχρονα  καλούµε  όλους  τους  συναδέλφους  που  κρίνουν  πως  στους  χώρους  
εργασίας  τους  υπάρχουν  σοβαρά  θέµατα  ασφάλειας,  να  ενηµερώνουν  το  Σωµατείο  
καθώς  και  τις  κατά  τόπους  Επιτροπές  Υγιεινής  και  Ασφάλειας.  Αντίστοιχη  πρόσκληση  
απευθύνθηκε  και  σε  όλες  τις  παρατάξεις  που  απαρτίζουν  το  ∆.Σ.  του  Σωµατείου.   

Β.  8  Μάη,  Ηµέρα Μνήµης  των  Αδικοχαµένων Συναδέλφων µας  στις  ΒΕΑ : Πάρθηκε  
οµόφωνη  απόφαση  για  πραγµατοποίηση  4ωρης  στάσης  εργασίας  σε  όλες  
εγκαταστάσεις,  στις  8  Μαΐου  2017  από  τις  09:00  έως  13:00,  όπου  θα  τελεστεί  
επιµνηµόσυνη  δέηση  καθώς  και  τρισάγιο  στο  χώρο  του  µνηµείου  στις  ΒΕΑ,  που  µέχρι  
εκείνη  την  ηµέρα  θα  έχουν  τοποθετηθεί  και στις  τρεις  Βιοµηχανικές  Εγκαταστάσεις.  Η  
συγκεκριµένη  ηµέρα  αποτελεί  Ηµέρα  Μνήµης  για  όλους  τους  αδικοχαµένους  
συναδέλφους  µας  και  ταυτόχρονα  µια  τραγική  υπενθύµιση  του  πόσο  επικίνδυνη  και  
απαιτητική  είναι  η  φύση  της  δουλειάς  µας.   

Γ. Στο  ∆.Σ.  του  Σωµατείου  µας  συζητήθηκε  επίσης  το  θέµα  που  προέκυψε  µε  την  
ανακοίνωση – υπενθύµιση  της  Εταιρείας  σε  ότι  έχει  να  κάνει µε  τη  διαδικασία  αλλαγής  
βάρδιας  και  χρόνους  προσέλευσης  και  αποχώρησης  από  την  εργασία.  Η  ιστορία   έχει  
δείξει  πως όλοι  οι  εργαζόµενοι  στα  ΕΛΠΕ λειτουργούν  και  εργάζονται  µε  πλήρη  
επαγγελµατισµό,  µε  σεβασµό  στο  συνάδελφο  και  µε  απόλυτη  συνέπεια  στους  όρους  
ασφάλειας  ανθρώπων  και  εγκαταστάσεων.  Ως  εκ  τούτου  ξεκαθαρίζουµε  ότι:  συνεχίζουµε  
και  λειτουργούµε  µε  τον   ίδιο  τρόπο  που  λειτουργούσαµε  εδώ  και  δεκαετίες,  
ανταποκρινόµενοι  ως  επαγγελµατίες,  τηρώντας  παράλληλα  όλοι  οι  συνάδελφοι  την  
8ωρη  συµβατική  µας  υποχρέωση  και  να  γίνονται  οι  αλλαγές  των  βαρδιών  (παραλαβές  
- παραδόσεις)  στο  χώρο  εργασίας  µας  και  όχι  έξω  από αυτόν.      
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∆. Σύµβαση  Υπαλλήλου  ΠΣΕΕΠ: Εγκρίθηκε  οµόφωνα  η  νέα  σύµβαση  εργασίας  της  
Υπαλλήλου  του  Σωµατείου  µας  η  οποία  ακολουθεί  τη  σύµβαση  που  διέπει  και  τις  
δικές  µας  εργασιακές  σχέσεις.    

Ε.  Πρακτικό Συµφωνίας  για  παράταση  παραµονής  των  συναδέλφων  
συνταξιούχων  στη  Μετατροπή: Εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία  (ΥΠΕΡ  10, ΚΑΤΑ  6) το  
Πρακτικό  Συµφωνίας  το  οποίο  παρατείνει  την  παραµονή στην  εργασία  τριών  
συναδέλφων  συνταξιούχων  στο  Τµήµα  της  Μετατροπής  έως  τον  Οκτώβριο  του  2017.    
Επισηµαίνεται  και  αναγράφεται  και  στο  Πρακτικό,   πως  αυτή  η  παράταση  θα  είναι  η 
τελευταία  καθώς  τον  Οκτώβριο  του  2017,  θα  είναι  σε  θέση  οι  νέοι  συνάδελφοι  οι  
οποίοι  προσελήφθησαν,  να  αναλάβουν  πλήρη  καθήκοντα.   

Στ. 2ο  Συνέδριο  ΠΣΕΕΠ  για  την  Έρευνα και  Εξόρυξη  Υδρογονανθράκων : 
Ενηµερώθηκε  το  ∆.Σ.  για  την  διεξαγωγή  του  2ου  Συνεδρίου  που  το  ΠΣΕΕΠ  σε  
συνεργασία  µε  το  ΕΕΤΙ  διοργανώνει  µε  θέµα  την  Έρευνα  και  την  Εξόρυξη  
Υδρογονανθράκων,  που  θα  πραγµατοποιηθεί  στις  8, 9  και  10  Ιουνίου  2017  στο  
Ξενοδοχείο  CARAVEL  στην  Αθήνα, καθώς  και  το  ρόλο  που  αυτά  καλούνται  να  
διαδραµατίσουν  στην  οικονοµική  ανάπτυξη  της  χώρας.  Σε  µία  εποχή  που  η  
φτωχοποίηση  του  ελληνικού  λαού  συνεχίζει  να  επιβάλλεται,  το  ΠΣΕΕΠ  σχεδιάζει  την  
επόµενη  ηµέρα  που  όλοι  θέλουµε  να  αποτελεί  ακτίδα  φωτός  για  τον βαριά  
δοκιµαζόµενο  ελληνικό  λαό.  Λαµβάνοντας  διδάγµατα  από  το  ιδιαίτερα  επιτυχηµένο  1ο  
∆ιεθνές  Συνέδριο  το  οποίο  είχαµε  διοργανώσει  το  2010,  προσπαθούµε  να  αναδείξουµε    
το  τεράστιο  θέµα  της  εκµετάλλευσης  του  φυσικού  πλούτου  της  πατρίδας  µας  και να  
το  προχωρήσουµε  ένα  βήµα  πιο  πέρα.    

Ζ.  Ορισµός  Συµβούλου  από  το  Υπερταµείο  για  την πώληση  του ποσοστού  των  
ΕΛΠΕ  που  κατέχει το  ∆ηµόσιο.  Συζητήθηκε  η πρόθεση  εκ µέρους  του  υπερταµείου,  
να  προσλάβει  Σύµβουλο  που  θα  ασχοληθεί  µε  την προοπτική  πώλησης  του ποσοστού  
που  κατέχει  το  ∆ηµόσιο.  Κοινή  άποψη  όλων  των  παρατάξεων  που  συµµετείχαν  στο  
∆.Σ. αποτέλεσε  το γεγονός  πως  ο  ∆ηµόσιος χαρακτήρας  του  Οµίλου  είναι  
αδιαπραγµάτευτος,  καθώς  η  άσκηση  ελέγχου  στην  αγορά ενέργειας  και  η  εκάστοτε  
τιµολογιακή  πολιτική  που  ακολουθείται,  πρέπει  να είναι προς  όφελος  ολόκληρου  του  
ελληνικού  λαού  και  όχι  προς  όφελος  ενός  µεγαλοϊδιοκτήτη.  Αποφασίστηκε  επίσης  
οµόφωνα  η  σύσταση  διαπαραταξιακής  επιτροπής  η οποία  θα  αναλάβει  την  
επικοινώνηση  των  θέσεων  µας προς  κάθε  πολιτειακό και πολιτικό  παράγοντα.    

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Το  Σωµατείο µας  συνεχίζει  να εργάζεται  προς  όφελος  όλων  των  συναδέλφων,  
τόσο  για  µεγάλα  κεντρικά  ζητήµατα  όσο  και  για  την  αµείλικτη  καθηµερινότητα  που έτσι  
και  αλλιώς  προκύπτει.   

 Σας  καλούµε  λοιπόν  να  παραµένετε  σε  εγρήγορση,  συσπειρωµένοι  γύρω  από  
το  συνδικάτο  µας,  κλείνοντας  τα  αυτιά  σας  στις  σειρήνες  που  προσπαθούν  να 
διαβάλλουν  το  αρραγές  µέτωπο  µας.    

 

ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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