
 

 



 

Η ανικανότητα, οι προσωπικές φιλοδοξίες και η εσωστρέφεια δεν επέτρεψαν στο Προεδρείο του 

Σωματείου να ολοκληρώσει την τριετή θητεία του, οδηγώντας το Συνδικάτο μας στην απόλυτη 

ανυπαρξία. Οι εργαζόμενοι έκλεισαν τα αυτιά τους στα ψευτοδιλήμματα και με αλάθητο 

κριτήριο τα όσα βίωναν στην καθημερινότητα τους αλλά και την ανυπαρξία σχεδιασμού για την 

επερχόμενη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, καταψήφισαν για πρώτη φορά τον 

Διοικητικό Απολογισμό του ΠΣΕΕΠ, καταδικάζοντας τις πολιτικές της αλαζονείας, της 

απάθειας και του ωχαδερφισμού.  
 

 

Είναι  απαραίτητο  πια  σήμερα  όλοι  μας  να  καταλάβουμε ότι η πλευρά των εργαζομένων δεν 

μπορεί να μην είναι συμπαγής. Το Συνδικάτο ανήκει σε όλους μας και δεν αποτελεί 

ιδιοκτησία κανενός. Τόσο οι συνδικαλιστές όσο και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν 

μοναδικό στόχο τη προάσπιση των εργασιακών σχέσεων και το συλλογικό όφελος ΟΛΩΝ των 

εργαζομένων.  
 

Η εταιρεία μας είχε μπει εδώ και χρόνια στο στόχαστρο των ''κορακιών'' της παγκόσμιας 

οικονομίας και το μόνο που έμενε να βρεθεί ήταν οι κατάλληλοι άνθρωποι που θα την 

ξεπουλούσαν βελούδινα. Και δυστυχώς για όλους μας βρέθηκαν. Τα ΕΛΠΕ είναι μία εταιρεία 

υγιέστατη με μεγάλη προσφορά τόσο στην εθνική οικονομία όσο και στην διεθνή πολιτική της 

χώρας με τις ευρωπαϊκές της δραστηριότητες, με συμμετοχή σε όλες τις πετρελαιοπιθανές 

περιοχές του τόπου αλλά κυρίως με το ιδιοκτησιακό της μοντέλο δηλαδή την αρμονική 

συνύπαρξη Δημοσίου και ιδιώτη που αντί να αποτελέσει οδηγό και για τις υπόλοιπες 

ενεργειακές εταιρείες του χώρου κατέστη κόκκινο πανί για την πρώτη ''αριστερή'' Κυβέρνηση 

του τόπου.  
 

Βρισκόμαστε πια μπροστά στις εκλογές των Καταστατικών Οργάνων του ΠΣΕΕΠ και των 

Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία και τα Εργατικά Κέντρα, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 & 

17 Απριλίου του 2018.  
 

Το ΣΚΕΕΠ σε αυτό το χρονικό διάστημα στάθηκε δίπλα στο 

θεσμό και όπου κρίναμε επιβεβλημένο καταγγείλαμε μέσω 

των ανακοινώσεων  και των επισκέψεων μας στους χώρους 

εργασίας τις αλαζονικές πρακτικές, τα λάθη ή τις 

παραλείψεις και αναδείξαμε την ανάγκη για την αναβάθμιση 

των εγκαταστάσεων των Διυλιστηρίων. 
  
Παράλληλα αναδείξαμε την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων αλλά και 

την αναγκαιότητα που έχουμε στον χώρο μας ώστε να ενωθούν οι δυνάμεις που μπορούν να 

συνθέσουν στο παρόν τα θετικά του παρελθόντος με τα αιτήματα και τις προκλήσεις του 

μέλλοντος. Δυστυχώς κάποιοι δεν μπόρεσαν να απαλλαγούν από τα κομματικά τους δεσμά και 

άλλοι επέλεξαν την θαλπωρή της καρέκλας τους. 
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Φιλοδοξούμε να εκφράσουμε τα πιστεύω, τα οράματα κάθε ελεύθερου σκεπτόμενου 

εργαζόμενου στα ΕΛΠΕ. Ονειρευόμαστε και αγωνιζόμαστε για ένα Συνδικάτο που θα ενώνει 

και όχι που θα χωρίζει τους εργαζόμενους. Για ένα Συνδικάτο που θα μας κάνει να νιώσουμε τι 

σημαίνει ξανά Αλληλεγγύη, που θα ζωντανέψει την χαμένη μας Δυναμική ώστε να βρούμε τη 

νέα μας Συλλογικότητα, για να σταθούμε Αγωνιστικά στην πρωτόγνωρη επίθεση που 

δεχόμαστε σήμερα εμείς οι εργαζόμενοι. 

 

ΦΤΑΝΕΙ  Η  ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ  ΚΑΙ  Η  ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ  



 

 

Εμείς οι εργαζόμενοι πρέπει να εκπέμψουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας - ενότητας για 

αναδιάρθρωση  των  δυνάμεων της  εργασίας, δίνοντας  μια νέα ελπιδοφόρα προοπτική για 

ένα ισχυρό ΠΣΕΕΠ, που θα προσπαθήσει να αποτρέψει την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των 

ΕΛΠΕ και να διασφαλίσει ότι θα διευρύνει τις εργασιακές κατακτήσεις, την απασχόληση 

και την αναπτυξιακή πορεία των ΕΛΠΕ προς όφελος των πολιτών. 

 

Ένα Συνδικάτο που θα σταθεί απέναντι σε όλα αυτά με Υπευθυνότητα, Σοβαρότητα και 

προπάντων με Ενότητα. Με οδηγό την πείρα αλλά και τον ενθουσιασμό, το ΣΚΕΕΠ 

προγραμματίζει την δράση του για μια θητεία στο τιμόνι του ΠΣΕΕΠ, με τη βεβαιότητα ότι οι 

εργαζόμενοι θα το καταστήσουν ισχυρό στην ηγεσία του Συνδικαλιστικού Κινήματος. Γιατί 

είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί την αποτελεσματική πορεία του ΠΣΕΕΠ με ιεράρχηση και 

τεκμηρίωση στόχων – ώριμων αιτημάτων, με διαπραγμάτευση και κυρίως με Αγωνιστικότητα. 

Για να τελειώσουμε κάποτε με το συνδικαλισμό της εκάστοτε ανένδοξης κομματικής 

προπαγάνδας και να περάσουμε επιτέλους στο συνδικαλισμό της Συλλογικής Δράσης που 

είναι πλέον η μοναδική μας διέξοδος για την εξασφάλιση των εργασιακών μας σχέσεων, των 

θέσεων εργασίας αλλά και της Σύμβασης μας. Το ΣΚΕΕΠ είναι το ψηφοδέλτιο που το 

απαρτίζουν εργαζόμενοι που στάθηκαν δίπλα σου όλο το προηγούμενο διάστημα και πάλεψαν 

για τα δίκαια αιτήματα όλων των εργαζομένων. 

 

Το Προγραμματικό Πλαίσιο του ΣΚΕΕΠ 2018 – 2021 είναι : 
 

 Σε περίπτωση μείωσης της αποζημίωσης με αλλαγή νόμου η διαφορά από την 

αποζημίωση που ισχύει σήμερα να μπαίνει στο Ασφαλιστικό Πρόγραμμα της 

GROUPAMA 

 Το ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής να ισχύει για πέντε (5) 

χρόνια μετά από την συνταξιοδότηση, όπως ισχύει για τα Διευθυντικά στελέχη 

 Οι εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 28 έτη σε Πρόγραμμα βάρδιας να έχουν 

προτεραιότητα στην κάλυψη κενών Οργανικών θέσεων πρωινής απασχόλησης 

διατηρώντας πλήρεις τις αποδοχές τους με τις προσαυξήσεις της βάρδιας 

 Εφαρμογή της ΣΣΕ για τις Προϋπηρεσίες όλων των εργαζόμενων  

 Επαναφορά των κομμένων Οργανικών θέσεων 
 

Τα παραπάνω εφόσον επιτευχθούν θα αφορούν Πρακτικά Συμφωνίας που θα ενσωματωθούν 

στην σημερινή ισχύουσα Σύμβαση Εργασίας. 

 

Το Προγραμματικό Πλαίσιο του ΣΚΕΕΠ για την ΣΣΕ 2020 – 2023 : 
 

 Γενική Αύξηση   

 Κατάργηση της ντροπιαστικής ρύθμισης του 60 / 80 για τους νέους συναδέλφους 

 Διεύρυνση καταληκτικών κλιμακίων και επίδομα θέσης ευθύνης 

 Επίδομα Αγήματος Πυρασφάλειας 

 Αύξηση της αποζημίωσης των δύο (2) μισθών της GROUPAMA σε πέντε (ο τρίτος στα 

30 χρόνια και οι υπόλοιποι στα 36 χρόνια παραμονής στα ΕΛΠΕ) 

 Επιπλέον επτά (7) ημέρες ανάπαυσης για τους εργαζόμενους που έχουν 30 χρόνια 

συνεχόμενα στην βάρδια 

 Δύο (2) ημέρες άδεια αιμοδοσίας σύμφωνα με το νόμο 

 Τροποποίηση του Καταστατικού ΠΣΕΕΠ με την απαλοιφή όλων των διαπιστωμένων 

στρεβλώσεων που έχουν προκύψει 

 

 



 

 

Η αύξηση των ετών εργασίας στο Διυλιστήρια δεν επιβλήθηκε από κάποια μνημονιακή 

υποχρέωση αλλά από τις πολιτικές των κυβερνώντων προς όφελος της εργοδοσίας.  Η 

διεκδίκηση της μείωσης των απαιτούμενων ετών εργασίας είναι μία πρόταση που είχαμε 

καταθέσει στο Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ και δεν εισακούστηκε ποτέ. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε σε 

συνεργασία με την Ομοσπονδία (ΠΟΕ), το Σωματείο των εργαζομένων στην Μότορ Όιλ όλες τις 

απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα έτη εργασίας. 

 

Σε καλούμε εμείς που την επόμενη μέρα των εκλογών θα είμαστε ΔΙΠΛΑ ΣΟΥ & ΜΑΖΙ ΣΟΥ 

να μείνεις μακριά από λογικές που ανάγουν την μιζέρια, την μοιρολατρία και την παθητικότητα 

σε μόνιμους μοχλούς αδράνειας και οπισθοδρόμησης. Η προστασία, η διαφύλαξη και η 

σταδιακή αποκατάσταση των κατακτήσεων μας, όσο και η αξιοπρέπεια των συναδέλφων μας 

είναι υπόθεση όλων μας για αυτό κλείσε τα αυτιά σου  

 

 σε ψεύτικες υποσχέσεις & ψευτοαριστερούς πειραματισμούς 

 σε δήθεν ανεξάρτητες δεξιές  αποτυχημένες συνταγές 
 

 σε διασπαστικές κινήσεις που δεν βοηθούν την ΕΝΟΤΗΤΑ  
 
 

 

 

 

ΨΗΦΙΣΕ    ΣΚΕΕΠ 

ΟΙ  ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ  ΕΙΝΑΙ  ΥΠΗΡΕΤΕΣ 
ΤΩΝ  ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΚΑΙ   ΟΧΙ  ΕΞΟΥΣΙΑΣΤΕΣ  ΑΥΤΩΝ 


