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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Πραγματοποιήθηκε  σήμερα  22/10/20  έκτακτο  Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ  με θέματα  ημερήσιας  

διάταξης,  τη  Στελέχωση  Επιτροπών  και  Ενημέρωση  Προέδρου – Διάφορα. 

 Εκτενής  αναφορά  και  ενημέρωση  έγινε  για το  θέμα  του  Shutdown  των  ΒΕΑ  το  

οποίο  βρίσκεται  εξέλιξη  καθώς  και  η  Γενική  Συντήρηση  των  ΒΕΘ  η  οποία 

ολοκληρώθηκε  ασφαλώς  και  επιτυχώς.  Τονίστηκε  επίσης  το  πόσο  σημαντική  είναι  η  

συνεχής  επαγρύπνηση  όλων  μας  για  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  αυτής  της  τόσο  

δύσκολης,  απαιτητικής  και  επίπονης  διαδικασίας  στις  ΒΕΑ.  Όσοι  έχουν  έστω  και  

ελάχιστη  γνώση  από  General  Shutdown,  γνωρίζουν  τη  σημασία  της  ασφαλούς  και 

ομαλής  επαναλειτουργίας  ενός τόσο  πολύπλοκου  και  σύνθετου  διυλιστηρίου.  Ως  εκ  

τούτου  παραμένουμε  σε  εγρήγορση  και  διαρκή  επαγρύπνηση.   

 Συζητήθηκε  επίσης  η  κατάσταση  που  επικρατεί  σε  ότι  έχει  να  κάνει  με  την  

πανδημία  της  Covid 19  στις  εγκαταστάσεις  μας.  Ο  υψηλός  δείκτης  επαγγελματισμού  

και  το  αίσθημα  ευθύνης  των  συναδέλφων μας,  μας  δίνει  το  δικαίωμα  σε  πλήρη  

αντίθεση  με  την  δυστοπική  πραγματικότητα,  να  αισθανόμαστε  υπερήφανοι  για  μία  

ακόμα  φορά  για  αυτούς.   

 Εκτενής  αναφορά  έγινε  και  για τις  τελευταίες  κυβερνητικές  επιλογές  και  

μεθοδεύσεις  όπου  με μια  σειρά  νομοσχεδίων,  νομοθετημάτων  και  πρακτικών,  

προσπαθούν  με  πρόσχημα  την  πανδημία  να  κατεδαφίσουν  οτιδήποτε  άφησαν  όρθιο  

τα  μνημόνια.  Το  συνδικαλιστικό  κίνημα  θα  σταθεί  απέναντι  στο  ηλεκτρονικό  φακέλωμα,  

στα  ευέλικτα  ωράρια, στην  απαγόρευση  της  συνδικαλιστική  δράσης   και   στην  ακύρωση  

εργασιακών  δικαιωμάτων  με  άλλοθι  την  πανδημία,  καθώς  και   την  πλήρη  κατάργηση   

του  συνδικαλιστικού  νόμου 1264/82  που  μέχρι  σήμερα  καθορίζει  το  πλαίσιο  

δικαιωμάτων  και  συνδικαλιστικής  ελευθερίας  και  δράσης  και  που  πολλούς  δυστυχώς  

«πληγώνει».   Οι  δυνάμεις  της  εργασίας  θα  σταθούν  απέναντι  σε  τέτοιες  λογικές  και  

θα  ακυρώσουν  στην  πράξη  κάθε  επιβουλή  και  κάθε  ιταμή  προσπάθεια.   

 Ανακοινώθηκε  η  επανεκκίνηση  μέσω  σειράς  συνεχών  επαφών  με  θεσμικούς  

παράγοντες,  της  διαδικασίας  αναγνώρισης  των  Επαγγελματικών  Περιγραμμάτων  για  

Χειριστές  Μονάδων  Διύλισης  και  Χειριστές  Διακίνησης  Πετρελαιοειδών,  όπου  σε  

συνδυασμό  με  την  εκ  νέου  ενεργοποίηση  και  ενημέρωση  για  τη  Μελέτη  που  πιστοποιεί  

την  ανάγκη  μειωμένων  ορίων  συνταξιοδότησης εργαζομένων στις εγκαταστάσεις  

Πετρελαιοειδών  Διυλιστηρίων  και  Υδρογονανθράκων,  θα  ευοδωθεί  το  περί  του  δικαίου  

αίσθημα  όλων  των συναδέλφων,  που  μετά  από  δεκαετίες  προσφοράς  σε  βαριές  χημικές  

βιομηχανίες,  παραμένουν  «ανειδίκευτοι». 

 Επίσης  διαβάστηκε  επιστολή  που  στάλθηκε  από  μέλος  του  Σωματείου  μας  και  

στην  οποία  μας  έθετε  το  ερώτημα,  για  ποιο λόγο  το  ΠΣΕΕΠ  σε  μία  αγωγή  μέλους  

Σωματείου  που  στρέφεται  κατά  άλλους  μέλους,  παίρνει  ξεκάθαρα  θέση  υπέρ  του  

ενάγοντα,  μην  μπαίνοντας  καν  στον  κόπο  να  ενημερωθεί  για  τη  θέση  της  άλλης  

πλευράς.   Αποδείχθηκε  πως  το  Δ.Σ.  ουδέποτε  είχε  λάβει  απόφαση  εμπλοκής  με  
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οποιονδήποτε  τρόπο  στην  εν  λόγω  δικαστική  αντιπαράθεση,  πράγμα  που  κατά  γενική  

ομολογία  κρίθηκε  ως  απαράδεκτο.  Το  ΠΣΕΕΠ  θα  προχωρήσει  στις  απαιτούμενες  

κινήσεις  έτσι  ώστε  να  αποκατασταθεί  η  αξιοπιστία  και  η  ισότιμη  και  ισόνομη  

αντιμετώπιση  όλων  των  μελών  του.   

 Το  «εναρκτήριο  λάκτισμα»  της  συνεδρίασης  του  Δ.Σ.  έδωσε  δυστυχώς  η  

παράταξη  της  Δύναμης  Ανατροπής, εκπροσωπούμενη  από  τον  συν.  Π.  Οφθαλμίδη  

καθώς  πριν  προλάβει  ο  Πρόεδρος  να  διαβάσει  τα θέματα  ημερήσιας  διάταξης,  κατέθεσε  

επιστολή   με  την  υπογραφή  επτά μελών  του  Δ.Σ.,  όπου  δηλώνουν  πως  «δεν  

παρίστανται  στη  σημερινή  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ,  διότι  δεν  θεωρούν  νόμιμη  τη  

σύγκληση  αλλά  και  τη  λήψη  αποφάσεων  καθώς  δεν  έχει  συγκληθεί  Γενική  

Συνέλευση»!!!!    Η  ταχύτητα  με  την  οποία  οι  συνάδελφοι  της  συγκεκριμένης  παράταξης,  

αλλάζουν  θέσεις,  ξεπερνά  και  αυτήν  του  φωτός… καθώς  η  δικαστικός  δεν  αμφισβήτησε  

ποτέ  τη  νομιμότητα  του  Δ.Σ.  του  ΠΣΕΕΠ  αφού  η  απόφασή  της  ήταν  να  συνεχιστεί  η  

λειτουργία  του !!  Η  δική  τους  ταχύτητα  όμως,  είναι  ταχύτητα  του  σκότους,  καθώς  μόνο  

σκοτεινός  νους  θα  μπορούσε  να  επιχειρήσει  τόσες  πολλές  φορές  και  με  τόσους  

διαφορετικούς  τρόπους  να  κλειδώσει,  να   σφραγίσει  και  να  παραδώσει  το  Σωματείο 

μας,  έρμαιο  στις  ορέξεις  της  εργοδοσίας  και   οποιουδήποτε  επιβουλεύεται  τα  δικαιώματα  

και  τις  κατακτήσεις  των  συναδέλφων.  Η  αγωνιστική  δράση  ενός  Σωματείου  σαν  το  

ΠΣΕΕΠ  δεν  σταματά  και  δεν  αποτελεί  μαγαζάκι  κανενός  «εργατοπατέρα».   

 Διαβάστηκε  η  απαντητική  επιστολή  της  Εταιρείας  προς  τον  Πρόεδρο  του  

Σωματείου,  όπου  αναφέρει  πως  δεν  δύναται  να  παρακρατήσει  το  μισθό  για  τη  

συμμετοχή  του  Προέδρου  στην  Επιτροπή  Εργασιακών  Θεμάτων.  Ως  εκ  τούτου  μπήκε  

σε  ψηφοφορία  η  πρόταση  του  Προεδρείου,  τόσο  η  πάγια  αντιμισθία  όσο  και  η   ανά  

συνεδρίαση  αμοιβή,  να  κατατίθενται  σε  κοινωφελή  ιδρύματα,  καθώς  και  τα  

αντίστοιχα  παραστατικά  της  απόδοσης, να  δημοσιεύονται  στο  περιοδικό  του  

Σωματείου  μας,  τον  Πυρσό.  Η  εισήγηση  του  Προεδρείου  ψηφίστηκε  με  11 ΥΠΕΡ,  1 

ΚΑΤΑ.  Το  Αγωνιστικό  Μέτωπο  έφερε  δική  του  πρόταση  για  απόδοση  του  συνόλου  

των  αμοιβών  (μελών του Σωματείου  και  από  άλλα  όργανα)  στο  Ταμείο  του  ΠΣΕΕΠ. 

 Εγκρίθηκε  κατά πλειοψηφία  με  12  ΥΠΕΡ  και  1  ΛΕΥΚΟ,  η  εισήγηση  του  

Προεδρείου  για  στελέχωση  των  Επιτροπών  του  ΠΣΕΕΠ. 

 Τέλος  η  εισήγηση  του  Προεδρείου  να  ζητήσουμε  από  τα  δευτεροβάθμια  όργανα,  

να  πάρουν   απόφαση  για  κινητοποιήσεις,  απέναντι  στην  αντεργατική  λαίλαπα  που  

πλησιάζει,  έλαβε  ψήφους  12  ΥΠΕΡ,  ενώ  η  πρόταση  του  Αγωνιστικού  Μετώπου  για  

απόφαση  απεργιακής  κινητοποίησης  (με  ανοιχτή  ημερομηνία)  μέσα  στο  Νοέμβρη  για  

τον  ίδιο  λόγο,  έλαβε  ψήφους  1  ΥΠΕΡ.   

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Παρά  τα  περί   του  αντιθέτου  θρυλούμενα,  που  διακινούν  με  επιμονή  όσοι  θέλουν  

να  πλήξουν  βάναυσα  τη  λειτουργία,  την  αξιοπιστία  και  την  αξιοπρέπεια  του  συνδικάτου  

μας,  εμείς  δηλώνουμε  «ΠΑΡΩΝ»   με  συνεχείς  παρεμβάσεις  και  επαφές  με  τη  Διοίκηση  

της  Εταιρείας  και  με  άλλους  φορείς.    Το  σχέδιο  δράσης  που  έχει  ήδη  εκπονηθεί  και  

οι  απαραίτητες  κινήσεις  που  έχουν  ήδη  γίνει,  είτε  έχει  σχεδιαστεί  να  γίνουν στο  άμεσο 

μέλλον,  εξασφαλίζουν  τη  δράση  και  την  αγωνιστική  διεκδίκηση  και  επίτευξη  όλων  των  

στόχων  που  ένα  πρωτοβάθμιο  συνδικαλιστικό  όργανο  σαν  το  ΠΣΕΕΠ  μπορεί  να  

επιτύχει.  Και  θα  πετύχει. 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.  
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