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ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΥ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ 
 

ΕΞΩ∆ΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
  
Του Πρωτοβάθµιου Συνδικαλιστικού Σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», που εδρεύει στον 
Ασπρόπυργο Αττικής και εκπροσωπείται νόµιµα. 
 

ΠΡΟΣ  
 

Την Ανώνυµη Εταιρία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο 
Μαρούσι, οδός Χειµάρρας 8Α, όπως εκπροσωπείται νόµιµα. 

 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ 

 
1. Στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οδός Σταδίου, αριθ. 29, 

Αθήνα. 
2. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Λεωφόρος Μεσογείων αρ. 119, Αθήνα. 
3. Στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, Πλατεία Βικτωρίας, αριθ. 7, Αθήνα. 

_______________  
 

 Με την παρούσα, και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 19 επ. του ν. 1264/82, 
2 επ. του ν. 2224/94  και 23 παρ. 2 Σ,  
 

ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 
 

Όπως γνωρίζετε, το σωµατείο µας διαχρονικά διεκδικεί ασφαλείς συνθήκες 
εργασίας για όλους τους εργαζοµένους, για όλες τις εγκαταστάσεις και για όλες τις τοπικές 
κοινωνίες. Τα σοβαρά δυστυχήµατα του παρελθόντος, όπου θρηνήσαµε απώλειες 
συναδέλφων, δεν επιτρέπουν εφησυχασµό, ούτε ανοχή σε «επιχειρηµατικούς ελιγµούς» 
για τα ζητήµατα της υγιεινής και της ασφάλειας. 

Παρά το γεγονός ότι τα ζητήµατα ασφαλείας έχουν κατ’ επανάληψη τεθεί υπόψη της 
∆ιοίκησης της Επιχείρησης από το Σωµατείο, µέχρι σήµερα δεν έχουν υλοποιηθεί τα 
αναγκαία µέτρα. 

Το  Σωµατείο  µας στο πλαίσιο της από 5 και 6 Οκτωβρίου 2017 απόφασης της 
Γενικής Συνέλευσής του, αποφάσισε την  κήρυξη  µίας  24ωρης  και µίας  48ωρης   
προειδοποιητικών  απεργιακών κινητοποιήσεων.  Ειδικότερα  οι   απεργιακές  
κινητοποιήσεις  θα  πραγµατοποιηθούν  ως  εξής:  
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1. Το Σάββατο 14.10.2017  και  ώρα  07:00  π.µ. λειτουργία  στο  minimum  της  
τροφοδοσίας  των  µονάδων  των  ∆ιυλιστηρίων  των  ΒΕΑ, ΒΕΘ  και ΒΕΕ,   έως  την   
Κυριακή  15.10.2017  και  ώρα  06:59  π.µ. 
2. Το Σάββατο  14.10.2017  και ώρα  07:00  π.µ.  το  εργοστάσιο  ΡΡ  των  ΒΕΘ  αρχίζει  
τη  διαδικασία  πλήρους  σταµατήµατος  σύµφωνα µε  τα  τεχνικά  εγχειρίδια  µέχρι  τη  
λήξη  της  απεργίας   την  Κυριακή  15.10.2017  και  ώρα 06:59  π.µ. 
3.  Την  Κυριακή  15.10.2017  και  ώρα  07:00  π.µ.  συνεχίζεται  η  λειτουργία  στο  minimum  
της  τροφοδοσίας  των  µονάδων  των  ∆ιυλιστηρίων  των  ΒΕΑ, ΒΕΘ  και ΒΕΕ,   έως  και  
τη  λήξη της  απεργίας   την  Τρίτη  17.10.2017  και  ώρα  06:59. 
4.  Την  Κυριακή  15.10.2017  και  ώρα  07:00  π.µ. στο  εργοστάσιο  ΡΡ  των  ΒΕΘ  
συνεχίζεται   η  διαδικασία  πλήρους  σταµατήµατος  έως  και  τη  λήξη  της  απεργίας  την  
Τρίτη   17.10.2017  και  ώρα 06:59  π.µ. 
5. Το  Σάββατο  14.10.2017  και  ώρα  07:00  π.µ.  δεν θα  πραγµατοποιείται  καµία  
διακίνηση  µέχρι  τη  λήξη  της  απεργίας  την  Τρίτη  17.10.2017.  Ειδικά  για  τους  σταθµούς  
φόρτωσης  βυτιοφόρων  στις  ΒΕΑ και  ΒΕΘ  (∆ΙΘΕ, Καλοχώρι)  η  απεργία  ισχύει  από  
τις  06:00 π.µ.  και  θα  εφαρµοστεί  διακοπή  λειτουργίας  των  σταθµών  φόρτωσης  
βυτιοφόρων  αυτοκινήτων  και  τρένων  σε  όλες  τις  εγκαταστάσεις  έως  και  τη  λήξη  της.  
Επίσης  δεν  θα  πραγµατοποιηθεί  καµία  διακίνηση  από  και  προς  τρίτους  µέσω  αγωγών  
καθ΄ όλη  τη  διάρκεια  της  απεργίας. 
6. Το Σάββατο  14.10.2017  και  ώρα  07:00  π.µ.  έως  την  Τρίτη  17.10.2017  και  ώρα  
06:59  απεργεί  και  όλο  το  ηµερήσιο  προσωπικό. 
7. Το Σάββατο  14.10.2017  και  ώρα  07:00  π.µ.  δεν  θα  γίνεται  καµία  φορτοεκφόρτωση 
από  τις  Λιµενικές  Εγκαταστάσεις  των  ∆ιυλιστηρίων  ΒΕΑ (Προβλήτες), ΒΕΘ (Νησίδα)  
και  ΒΕΕ (Προβλήτα, Πάχη)  έως  η  λήξη  της  απεργίας  την  Τρίτη  17.10.2017  και ώρα  
06:59  π.µ.. 
ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ: 

- Την εφαρµογή του Νέου Κανονισµού ΕΛΠΕ (ΒΕΑ – ΒΕΕ) για τις προδιαγραφές 
ρυµουλκών πρόσδεσης/απόδεσης/επιφυλακής ΕΛΠΕ. 

- Ασφαλή λειτουργία FCC 
- Ασφαλή διαδικασία προσθήκης Χηµικών 
- ∆ηµιουργία 4ου συγκροτήµατος στο ΤΜ∆ ΒΕΑ 
- Στελέχωση και εκσυγχρονισµός βοηθητικών παροχών ΒΕΘ 
- Ασφαλή λειτουργία Βιολογικού ΒΕΕ 
- Μελέτη  για  ασφαλέστερη  διαδικασία  αποστράγγισης  «drain»  στην  U 32  και  

όπου αλλού  χρειάζεται  στις  εγκαταστάσεις  των  ΒΕΕ. 
 
Όπως κατ’ επανάληψη έχουν τεθεί από το Σωµατείο µας, καθώς και την Επιτροπή 

Υγιεινής και Ασφάλειας, στη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης στις µεταξύ µας συζητήσεις. 
 

Για  τη  διάθεση  του  προσωπικού  για  την  ασφάλεια  των  εγκαταστάσεων  και  
την  εξυπηρέτηση  των  στοιχειωδών  κοινωνικών  αναγκών,  εφαρµόζονται  τα  
προβλεπόµενα  στο  από  30/04/14  Πρακτικό  Συµφωνίας  «για  καθορισµό  Προσωπικού  
Ασφαλείας  της  Εταιρείας  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ  Α.Ε.». 

 
Εν όψει της ως άνω απεργιακής κινητοποίησης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 

3 του ν. 2224/1994, και παρά την επανειληµµένη άρνησή σας να προσέλθετε σε δηµόσιο 
διάλογο 
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ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ 
 

 Στη διαδικασία του δηµόσιου διαλόγου που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 11.10.2017 
και ώρα 12:00 στα γραφεία του Οργανισµού Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας, Πλατεία 
Βικτωρίας αρ. 7 και προτείνουµε ως µεσολαβητή τον κο Χρήστο Ιωάννου. 
  
 Αρµόδιος δικαστικός επιµελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόµιµα την παρούσα 
σε όσους απευθύνεται, για να λάβουν γνώση και για τις έννοµες συνέπειες, αντιγράφοντας 
το περιεχόµενο της παρούσας στην έκθεση επίδοσής του. 
 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2017 
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος 

 


