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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
  

 Πραγματοποιήθηκε  σήμερα  20/11/20  με  τηλεδιάσκεψη  σε ΒΕΑ, ΒΕΘ  και  ΒΕΕ, 

Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ  με  τα  εξής  θέματα  ημερήσιας  διάταξης: 

Α) Αναπλήρωση  της  θέσης  του  Αν. Γεν.  Γραμματέα  μετά  την  παραίτηση  του  

συναδέλφου  Μουστακούδη  Αναστάσιου.  Μετά  από  μυστική  ψηφοφορία  τη  θέση  ανέλαβε  

ο  συν.  Περιβολάρης  Διαμαντής.  Του  ευχόμαστε  επιτυχία  στο  έργο  του. 

Β) Ενημέρωση  Ταμία : έγινε  αναλυτική  ενημέρωση  από  τον  συν.  Φειδογιάννη  Νίκο 

Ταμία  του  ΠΣΕΕΠ,  μετά  και  την  ολοκλήρωση  της  παράδοσης  από  τον  απερχόμενο  

Ταμία,  για  τα  ποσά  του  ΠΣΕΕΠ  και  του  ΤΑΑΤ  που  παρέλαβε,  καθώς  και  τις 

υποχρεώσεις  που  υπάρχουν  σε  οφειλές  τόσο  σε  δευτεροβάθμια  όργανα  όσο  και  σε  

συνεργάτες.  Έγινε  επίσης  αναφορά  στους  λόγους  για  τους  οποίους  δύο  μέλη  της  

Εξελεγκτικής  Επιτροπής  του  ΠΣΕΕΠ  υπέγραψαν  με  επιφύλαξη  την  Έκθεση,  καθώς  

και  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  που  ζήτησαν  εγγράφως   δύο  παρατάξεις του  ΠΣΕΕΠ  

για  έλεγχο  του  Ταμείου  για  το  2020.  Ενδεικτικά  αναφέρθηκε  ότι  ποσά  τα  οποία  

δόθηκαν  σε  δικηγορικό  γραφείο  για  αμοιβές  εργασιών,   δεν  είχαν  να  κάνουν  με  το  

ΠΣΕΕΠ   και  δεν  υπάρχει  καμία  απόφαση  που  να  τα  δικαιολογεί.   Το  Σωματείο  θα  

συνεχίσει  τις  ενέργειές  του  για  να  ξεκαθαρίσει  αυτό  το  θέμα.  Αποφασίστηκε  να  

συνταχτεί  ένας  Κανονισμός  Λειτουργίας  του  Ταμείου  καθώς  και  αυστηροποίηση  των  

δαπανών  προς κάθε  κατεύθυνση, έτσι  ώστε  να  θωρακιστεί  το  συνδικάτο  μας  απέναντι  

σε  φαινόμενα  που  έχουν  «πληγώσει»  πολλά  Σωματεία.   

Γ) Επανέγκριση  πάγιων  οικονομικών  αποφάσεων : Λόγω  του  ότι  το  Δ.Σ.  παίρνει  πάγιες  

οικονομικές  αποφάσεις  κατά  καιρούς,  συγκεντρώθηκαν  αυτές  και  καταγράφηκαν  όλες  

μαζί  στο  σημερινό   Δ.Σ.  ώστε  να  βρίσκονται  συγκεντρωμένες  ανά  πάσα  στιγμή,  

επικαιροποιημένες  και  εύκολα  προσβάσιμες  για  όλους  τους  συναδέλφους. 

Δ) Έγινε εκτενής  αναφορά  στην  επιτυχή  ολοκλήρωση  του  General  Shutdown   στις  ΒΕΑ,  

το  οποίο  ήταν  το  μεγαλύτερο   στην  ιστορία  του  Διυλιστηρίου.  Πραγματοποιήθηκαν  

εργασίες  συντήρησης  καθώς  και  επενδύσεων,  χωρίς  αυτή  τη  φορά  να  πιεστεί  σε  

χρόνο  από  τη  Διοίκηση  και  ακολουθώντας  τις  διαδικασίες  για  την  ασφαλή   εργασία  

απέναντι  στην  πανδημία.  Για  ακόμα  μία  φορά  αισθανθήκαμε  υπερήφανοι  για  το  

επίπεδο  επαγγελματισμού  και  του  ιδιαίτερα  υψηλού  αισθήματος  ευθύνης  όλων  των  

συναδέλφων  που  συμμετείχαν  σε  αυτό.   Οι  εργαζόμενοι  έπραξαν  για μια  ακόμα  φορά  

το  καθήκον  τους  στο  ακέραιο  και  τώρα  η  Διοίκηση  καλείται να  πράξει  το  δικό  της,  

καθώς  ο  εξοπλισμός  που προστέθηκε  και  κατ΄ επέκταση  οι  αυξημένες  ανάγκες  

λειτουργίας,  απαιτούν  επαναπροσδιορισμό  των  συνθηκών  ασφαλούς  λειτουργίας με  ότι  

αυτό  συνεπάγεται  σε  προσωπικό  και  διαδικασίες.  Αυτό  ήταν  άλλωστε  και  το κύριο  
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θέμα  συζήτησης  στη  χθεσινή  συνάντηση  του  Σωματείου μας  με  τον  Δ/ντα  Σύμβουλο  

και  τον  Γεν. Δ/ντή  Ανθρωπίνου  Δυναμικού Ομίλου,  καθώς  και  μία  σειρά  άλλων  θεμάτων  

που  εκκρεμούν  και  απαιτούν  άμεση  επίλυση,  όπως  σύγκληση  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  

για  θέματα  που  χρονίζουν,  άμεσες  διαδικασίες  πρόσληψης  προσωπικού  και  λοιπά.      

 Στις  ψηφοφορίες  που  ακολούθησαν  υπερψηφίστηκε  σχεδόν  στο  σύνολό  της  η  

πρόταση  του  Προεδρείου  που  αφορούσε  την  επικαιροποίηση  των  πάγιων  αναγκών  

του  ΠΣΕΕΠ.  Η  δε  πρόταση  του  Προεδρείου  για  σύγκληση   έκτακτου  Δ.Σ.  μετά  τη  

συνάντηση  με  τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας,   για  θέματα  που  αφορούν  την  ασφαλή  

στελέχωση  των  εγκαταστάσεων  και  αντίστοιχα  επανεκτίμηση  της  δράσης  μας,  έλαβε  

11  ΥΠΕΡ.  Η  πρόταση  για  λήψη  απόφασης  για  4ωρη  προειδοποιητική  Στάση  Εργασίας  

και  24ωρη  Γενική  Απεργία  ώστε  αυτές   να  πραγματοποιηθούν  σε  περίπτωση  που  δεν  

ικανοποιηθεί  το  αίτημά  μας  για  τον  FCC,  έλαβε  ΥΠΕΡ  2.   

 Όσον  αφορά  την  πρωτόγνωρη  υγειονομική  κρίση  (covid)  που  αντιμετωπίζει  η  

χώρα, η  Εταιρεία  λαμβάνει  συνεχώς  νέα  μέτρα  για  την  προστασία  των  εργαζομένων  

και   το  Σωματείο  βρίσκεται καθημερινά  δίπλα  στους  εργαζόμενους  παρεμβαίνοντας  για  

άμεσες  λύσεις  στα προβλήματα  που  δημιουργούνται  αλλά  και  στηρίζοντας  τους  

συναδέλφους  μας  όπου  χρειαστεί.   Δυστυχώς  αυτές  τις  πρωτόγνωρα  δύσκολες  ώρες  

κάποιοι,  στην  ανάγκη  τους  να  δικαιολογήσουν  την  ύπαρξή  τους,  προσπαθούν  να  

εμπλέξουν  το  Σωματείο  σε  ψεύτικα  σενάρια.   Δεν  θα  ασχοληθούμε  μαζί  τους  τώρα,  

γιατί  έχουμε  σοβαρότερα  θέματα  να ασχοληθούμε.  Οι  καιροί  απαιτούν  τη  μέγιστη  

συσπείρωση  του  Σωματείου  για  να  βγούμε  νικητές  από  αυτή  την  πρωτόγνωρη  κρίση. 

 Τέλος,  για  μία  ακόμα  φορά,  η  παράταξη  της  Δύναμης  Ανατροπής  επέλεξε  να  

παραδώσει  δήλωση  των  μελών  της,  στην  οποία  αναφέρει,  ότι  θεωρούν  τις  ενέργειες  

της  Διοίκησης (;;;)  μη  νόμιμες  και  δεν  τις  αναγνωρίζουν.  Κατόπιν  δήλωσε  ο  

εκπρόσωπός  τους,  ότι  θα  μείνουν  να  παρακολουθήσουν  τη  διαδικασία,  χωρίς  να  

παρέμβουν.   Αυτό  που  τελικά  συνέβη  ήταν,  μια  έγγραφη  δήλωση  χωρίς  ονόματα,    δύο  

μέλη  της  εν  λόγω  παράταξης  να  περιφέρονται  ασκόπως  έξω  από  την  αίθουσα  

συνεδριάσεων  στις  ΒΕΑ  και  ένας  στις   ΒΕΘ  να  παρεμβαίνει… !!!     Όταν  αποφασίσουν  

τι  θέλουν,  ας   μας  ενημερώσουν  και  εμάς  σε  ποιανού  το  πλευρό  βρίσκονται.   

 Μετά  το  τέλος  της  συνεδρίασης  πραγματοποιήθηκε  συνάντηση  του  Προεδρείου  

του  ΠΣΕΕΠ  με  το  Σωματείο  των  Εργολαβικών  συναδέλφων,  όπου  και  συζητήθηκαν  

τα   ζητήματα  που  αντιμετωπίζουν  οι  συνάδελφοι  επί  σειρά  ετών.  Το  Σωματείο  μας  

δήλωσε  ότι  θα  βοηθήσει  όπως  το  κάνει  πάντα  ώστε  να  λυθούν  δίκαια  αιτήματα  των  

συναδέλφων. 

 Το  Σωματείο ήταν,  είναι  και  θα  συνεχίσει  να  είναι  δίπλα  σε  όλους  τους   

εργαζόμενους,  γιατί  αυτή  είναι  η  υποχρέωσή  του  και  ο  λόγος  ύπαρξής  του.     

 

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ.  
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