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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Πραγματοποιήθηκε  σήμερα  το  Τακτικό  Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ  με  τηλεδιάσκεψη.  Πριν  την  

έναρξη  της  διαδικασίας,  παραδόθηκε  από  τον  επικεφαλής  της  Δύναμης  Ανατροπής, η…  

συνήθης  επιστολή  7  μελών  του  Δ.Σ.  όπου  αναφέρει  για  μία  ακόμα  φορά,  ότι δεν  

παρίστανται  διότι  δεν  αναγνωρίζουν  το  Προεδρείο του  Σωματείου.  Αξίζει  να  σημειωθεί  

ότι  οι  ίδιοι  συνάδελφοι,  κάλεσαν  το  Προεδρείο  να  πραγματοποιήσει  έκτακτο  Δ.Σ. όπου  

φυσικά  τότε  αναγνώριζαν  τους  πάντες...   

 Έγινε  συζήτηση   για  την   ιστορική  απόφαση  του  Δικαστηρίου  που  έκρινε  την  

απεργία  μας  νόμιμη  και  τις αποφάσεις  της  Εταιρείας  που  ακολούθησαν,  για  προσλήψεις,  

την  άμεση συνεδρίαση  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  με  λύση  αρκετών  από  τις   

εκκρεμότητες  που  χρονίζουν και   τη  δέσμευσή  της  για  σύγκλησή   του   το  αργότερο  

κάθε  τρίμηνο,   όπως  και   για  την  αντίστοιχη  δέσμευσή  τους  για  προσλήψεις  στα  

Τμήματα  Συντήρησης,  Υποστήριξης,  στους  Μηχανικούς,  την  υλοποίηση  των  

προσλήψεων  στη   Μονάδα  Ανάκτησης  Θείου  ΒΕΕ,  την   άμεση  πρόσληψη   Πυροσβεστών  

από  τον  τελευταίο  διαγωνισμό  κ.α.  τα  οποία  πρέπει   να  δρομολογηθούν  και  να  

επιλυθούν  το  συντομότερο  δυνατό.  Μετά  από  αυτά,  το  Δ.Σ. αποφάσισε την  προσωρινή  

αναστολή  των  απεργιακών  κινητοποιήσεων. 

 Στο  ζήτημα  της  νέας  πολιτικής  για  την  τηλεργασία  που  ανακοινώθηκε  από  την  

Εταιρεία,  μετά  από  επιστολή  μας,   έγινε  συνάντηση  με  τη  Διοίκηση,   όπου  ξεκαθαρίστηκε  

από  πλευράς  μας,  πως  δεν  μπορεί  να  γίνονται  μονομερείς  ενέργειες  από  πλευράς  

της,  ενώ  έχει  την   υποχρέωση  να  ενημερώνει  έγκαιρα   και  να  διαβουλεύεται  με  το  

Σωματείο  για  τις  όποιες  αλλαγές.  Όπως  και   ότι,   όποιες  προσωρινές  ρυθμίσεις  αφορούν  

στην  τηλεργασία,  θα  αφορούν  αποκλειστικά  και  μόνο  στην  περίοδο  της  Covid – 19  και  

όποια  θέματα  προκύπτουν  θα  αντιμετωπίζονται  στο  πλαίσιο  του  Εσωτερικού  Κανονισμού  

και  της  ΕΣΣΕ.    

 Έγινε  ενημέρωση  για  τις  επιστολές  που  στάλθηκαν  στην  Εταιρεία  και  αφορούν  

τα  Ασφαλιστικά Προγράμματα  καθώς  και  την  πραγματοποίηση  του  Προγράμματος  

Διακοπών  των  εργαζομένων.   

Για  τα  Ασφαλιστικά  Προγράμματα  τα  οποία  λήγουν  στο  τέλος  του έτους,  καλέσαμε  

την  Εταιρεία  να   ξεκινήσει  άμεσα  τον  προγραμματισμό  των  απαιτούμενων  ενεργειών   

για  το  θέμα  αυτό.  Ταυτόχρονα  ζητήσαμε  από  την  Εταιρεία  να  διερευνηθούν  τυχόν  

παρενέργειες  από  την  αλλαγή  του  ιδιοκτησιακού  καθεστώτος  της  Εθνικής  Ασφαλιστικής   

στο  Ιατροφαρμακευτικό  μας  Συμβόλαιο.      
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Για  το  θέμα  των  Εκδρομών  ζητήσαμε   να  γίνει  απολογισμός  των  εκδρομών  του  

2020,  να  ενημερωθούμε  για  τη  διάθεση  του  υπόλοιπου  ποσού  από  το  έτος  2020  και  

επισημάναμε  την  ανάγκη  για  άμεση  έναρξη  των  διαδικασιών  πραγματοποίησης  των  

Εκδρομών  των  Εργαζομένων.     

 Σε  συνέχεια  προηγούμενης  ανακοίνωσής  μας   και   σύμφωνα  με  την  ανακοίνωση  

της   Ομοσπονδίας  μας,  ένα  χρόνιο  αίτημα  του  Σωματείου  μας,  παίρνει  σάρκα  και  οστά  

μετά  από  συντονισμένες  προσπάθειες  του  Σωματείου,  της  Ομοσπονδίας  μας  και  του  

Ινστιτούτο  Εργασίας  της  ΓΣΕΕ,  με  την  έγκριση  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης,  μέσω  

ΕΣΠΑ,  της  χρηματοδότησης  Επικαιροποίησης  των  Επαγγελματικών  Περιγραμμάτων  του  

Χειριστή  Μονάδων  Παραγωγής  Πετρελαιοειδών  και  Χειριστή  Διακίνησης  και  Εμπορίας  

Πετρελαιοειδών.    

 Όσο  για  το  θέμα  που  προέκυψε  στο  τελευταίο  Υπηρεσιακό  Συμβούλιο  με  την  

αναβολή  της  κάλυψης  της  θέσης  του  Συντονιστή  στο  Τμήμα  Ηλεκτρολογικής  Συντήρησης  

των  ΒΕΘ,  μετά  την  καταγγελία  της  «Ένωσης Ηλεκτροτεχνιτών Θεσσαλονίκης»  για  θέματα  

δικαιοδοσιών,  δικαιωμάτων  και  αδειών  εργασίας  σε  «υποσταθμούς  στη  μέση  και  υψηλή  

τάση»,  μας  κάνει  εντύπωση  που   για  μια  νομοθεσία  που  ισχύει  από  τον  Ιούνιο  του  

2013,  μπήκε  σήμερα  (μια  ώρα  πριν  τη  συνεδρίαση  του  Υπηρεσιακού!!)  θέμα  

αμφισβήτησης  του  τρόπου  που  οργανώνονται  και   δουλεύουν τα  συγκεκριμένα  Τμήματα.  

Θεωρούμε  πως  η  Εταιρεία  έχει την  απόλυτη  ευθύνη  να  δώσει  λύση  στο  συγκεκριμένο  

θέμα,  με  νόμιμες  και  ασφαλείς  διαδικασίες  χωρίς  να  εκθέτει  τους  εργαζόμενους.  Για  το  

λόγο  αυτό  έγινε  άμεση   παρέμβαση  του  Σωματείου  για  να  δοθεί  από  την  Εταιρεία  

λύση  και  να  καλύψει  τους  συναδέλφους.    Η  προσωρινή  λύση  που δόθηκε  σήμερα  είναι  

φανερό  πως  δεν  απαντάει  ολοκληρωμένα  στο  θέμα.   Δηλώνουμε  δε,  πως  δεν  θα  

ανεχθούμε  άλλες  δικαιολογίες  και  περίεργες  κωλυσιεργίες  για  τις  διαδικασίες  που  

απαιτούνται  αλλά  και  την  κάλυψη  των  κενών  οργανικών  θέσεων  στα  Τμήματα  

Ηλεκτρολογικής  Συντήρησης  και  όχι  μόνο.     

 Τέλος,  έγινε  ενημέρωση  στο  Δ.Σ.,  όπως  είχαμε  δηλώσει  στο  Δ.Σ. της  08/03/21,  

πως  προγραμματίζουμε  σύγκληση  της   Εξελεγκτικής  Επιτροπής  στις    06/04/21  για  τον  

οικονομικό  έλεγχο των  Ταμείων  και  στις  15/04/21  σύγκληση  Εκλογοαπολογιστικού  

Διοικητικού  Συμβουλίου  σύμφωνα  με  το  Καταστατικό  μας,  όπου  θα  οριστούν  οι  

ημερομηνίες  και  οι  διαδικασίες   Συνελεύσεων   και  Αρχαιρεσιών,  με  απόλυτο  σεβασμό  

στο  Καταστατικό  μας,  τους  νόμους  και  τις  διαδικασίες  της  πολιτείας  και  την  υγεία  και  

την  ασφάλεια  των  μελών  του Σωματείου  μας. 

 

 

 
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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