
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡  210-5533812-13 � 210-5570546 

Ε-mail : pseep@helpe.gr 

   

            PANHELLENIC UNION OF EMPLOYEES IN HELLENIC PETROLEUM 

                ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

www.pseep.gr               Αρ.  Απόφ.  17002/60  -  Αρ.Τροπ  90/13  -  ΕΙΔ. 2168 

 

Αρ. Πρωτ :  …84…                                                                        Ασπρόπυργος  24/03/2021 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Το  τελευταίο  χρονικό  διάστημα  οι  επιπτώσεις  της  πανδημίας  που  δοκιμάζουν  

ακόμα  και  την  ίδια  τη  συνοχή  του  κοινωνικού  ιστού  της  πατρίδας  μας,  επεκτάθηκαν  

και  στο  στενό  εργασιακό  μας  χώρο.  Το  μυαλό  και  οι  σκέψεις  μας  είναι  στους  

συναδέλφους  και  στις  οικογένειές  τους  που  νοσηλεύονται  σε  νοσοκομεία  αλλά  και  

παραμένουν  έγκλειστοι  εντός  της  οικίας  τους.  Τους  ευχόμαστε  ταχεία  ανάρρωση  και  

τους  περιμένουμε  σύντομα  κοντά  μας.   

Σήμερα  24/03/21  πραγματοποιήθηκε  συνεδρίαση  του  Δ.Σ.  των  ΕΛΠΕ  με κυρίαρχο  

θέμα  συζήτησης  την  ανακοίνωση  από  πλευράς  εταιρείας,  έναρξης  διαδικασίας  

προσλήψεων  στα  ΕΛΠΕ  80  εργαζομένων  για  κάλυψη  αναγκών  σε τεχνικό  προσωπικό  

που  θα  απασχολείται  σε  θέσεις  24ωρης  εναλλασσόμενης  βάρδιας  στη  Γενική  Δ/νση  

Διυλιστηρίων,  πρόταση  η  οποία  εγκρίθηκε  ομόφωνα.   Ταυτόχρονα  έγινε  και  σαφής  

αναφορά  πως  θα  ακολουθήσει  καθορισμός  των  αναγκών  της  Γεν.  Δ/νσης  Διυλιστηρίων   

και  οι  ανάγκες  των  υπολοίπων  Δ/νσεων  (Συντήρηση  και  Υποστήριξη)   θα  ολοκληρωθούν  

σε  επόμενη  φάση.   

Είναι  προφανές  πως  η  συγκεκριμένη  απόφαση,  αποτελεί  θετική  εξέλιξη,   αν  και  

υπολείπεται  των  πραγματικών  αναγκών  που  οι  εργαζόμενοι  και  το  Σωματείο  έχουν  

καταγράψει.   Η  ανάγκη  για  προσλήψεις  συνεχίζει  να  αποτελεί  μία  από  τις  βασικές  και  

κρίσιμες  διεκδικήσεις  του  Σωματείου  μας,  οι  οποίες   πρέπει  να  ολοκληρωθούν  άμεσα,  

ειδικά  σε  αυτή  την  τόσο  κρίσιμη  περίοδο  που  διανύουμε.   

Ταυτόχρονα  με  επιστολή  της  η  Εταιρεία  ενημέρωσε  το  Σωματείο  μας,  πως  την  

Παρασκευή  26/03/21  θα  πραγματοποιηθεί  συνεδρίαση  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου, 

έτσι  ώστε  με  την  επικύρωση  των  εισηγήσεων  για  πολλά  και  χρονίζοντα  ζητήματα,   να  

ομαλοποιηθεί  η  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  και  ενδυναμωθεί  περαιτέρω  το  αίσθημα  

ασφάλειας  σε  όλους  τους  εργασιακούς  χώρους.  Στη  δε  επιστολή  της  Εταιρείας,  

αναγράφεται  και  η  ανάγκη  της  ανά  τρίμηνο  συνεδρίασης  του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου  

από  δω  και  στο  εξής  έτσι  ώστε  να  μην  επαναληφθούν  στο  μέλλον  αντίστοιχα  φαινόμενα  

με  αυτά  που  παρατηρήσαμε  τα  τελευταία  χρόνια.   Ένα  ακόμα  αίτημα  του  Σωματείου  

μας  ικανοποιείται. 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Σήμερα  επίσης  πραγματοποιήθηκε  έκτακτο  Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ  κατόπιν  αιτήματος  7  

μελών  του  Δ.Σ.  όπως  ορίζει  το  Καταστατικό,   όπου  ούτε  λίγο  ούτε  πολύ  και  αφού  

πρώτα  δήλωσαν  πως  συνεχίζουν  να  μας  θεωρούν…  «παράνομους»  και  τις  αποφάσεις  

του  Δ.Σ.  «άκυρες»,  ζήτησαν  να  ψηφιστεί  από  το  «παράνομο»  Δ.Σ.  και  να  αποφασιστεί!!!   
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η  πρόταση  τους  η  οποία  έχει  ως  εξής :  Ηλεκτρονικές  Γενικές  Συνελεύσεις,   ψηφοφορίες  

και  Διοικητικό  και  Οικονομικό  Απολογισμό  ΠΣΕΕΠ  και  ΤΑΑΤ,  μέσα  σε  μία  εβδομάδα!!! 

 Η   πρόταση  του  Προεδρείου   ότι  στο  Τακτικό  Δ.Σ.  μηνός  Μαρτίου  που  θα  

πραγματοποιηθεί  μέχρι  την  Τετάρτη  31/03/21   θα  καθοριστεί  ημερομηνία  

Εκλογοαπολογιστικού  Διοικητικού  Συμβουλίου   (κάτι  το  οποίο  είχε  ήδη  αναφερθεί  στο  

έκτακτο   Δ.Σ.  στις  08/03/21,  αλλά  οι  7 συνάδελφοι  απείχαν)  με  απόλυτο  σεβασμό  στο  

Καταστατικό,  τους  νόμους  του  κράτους  και  την  υγεία  των συναδέλφων,  έλαβε  9   ψήφους,  

έναντι  5 της  πρότασης  των  7  μελών  του  Δ.Σ.!!!!,  καθώς  και  η  πρόταση  του  Αγωνιστικού  

Μετώπου  που  πρότεινε  Δ.Σ.  τη  Δευτέρα  29/03/21,  έλαβε  1  ψήφο.  

 Οι  7  συνάδελφοι  που  συγκάλεσαν  το  έκτακτο  Δ.Σ.,  εμφανίστηκαν  πλήρως  

αποστασιοποιημένοι  και  αδιάφοροι  για  τον  αγώνα  που  οι  εργαζόμενοι  στα  ΕΛΠΕ  

έδωσαν  με  μεγάλη  επιτυχία,  (μάλλον  δεν  έχει  σημασία  γι΄ αυτούς)   δείχνοντας  έτσι  πως  

παραμένουν  εγκλωβισμένοι  στα  μικροπαραταξιακά  και  μικροκομματικά  τους  συμφέροντα.  

Αξίζει  ωστόσο  να  τους  επισημάνουμε  τα  εξής,  που  όφειλαν  να  γνωρίζουν :  

 Α) Σε  χρονιά  εκλογών  ο  Διοικητικός  και  Οικονομικός  Απολογισμός  κρίνεται  με  

την  ανακοίνωση  των  ημερομηνιών  της  εκλογικής  διαδικασίας,   

 Β) Οικονομικός  Απολογισμός  έχει  ήδη  γίνει  από  την   Εξελεγκτική   Επιτροπή  με  

συμμετοχή   εκπροσώπων  της  Δύναμης  Ανατροπής.   

 Ας  σταματήσουν  λοιπόν  να  ασχολούνται  μόνο  με  τις  καρέκλες  που  νιώθουν  πως 

χάσανε,   σα  να  ήταν  ιδιοκτησία  τους!!!,   καθώς  όλες  οι  διαδικασίες  που  ορίζονται  από  

το  Καταστατικό  μας,  θα  τηρηθούν  στο  ακέραιο!!  

Τέλος,  σας  ενημερώνουμε  πως  μέσα  στην  επόμενη  εβδομάδα  αναμένεται  να  

υπάρξουν  θετικές  εξελίξεις  στο  ζήτημα  της  αναγνώρισης  των  επαγγελμάτων  των  

Χειριστών  Μονάδων  Παραγωγής  και  των  Χειριστών  Διακίνησης  Πετρελαιοειδών,  καθώς  

αποδεικνύεται  για  μία  ακόμα  φορά  πως  η  ειλικρινής  και  ανιδιοτελής  συνεργασία  

πρωτοβάθμιων  και  δευτεροβάθμιων  συνδικαλιστικών  οργάνων  όπως  η  Ομοσπονδία  

μας,  δίνει  λύσεις  εκεί  που  κάποιοι  άλλοι  βρίσκαν  μόνο  προβλήματα.   

Ως  εκ  τούτου,  θα  παρακαλέσουμε  όλους  αυτούς  που  λένε  πως  «δεν  γίνεται»  

να  μην  ενοχλούν  αυτούς  που  «το  κάνουν»!!  

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                      Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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