
 



ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΔΡΑΣΗΣ  ΠΣΕΕΠ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021  

 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που οι συνάδελφοι επέλεξαν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. 
του Σωματείου μας και όλο αυτό το διάστημα ήμασταν στην πρώτη γραμμή του Αγώνα για να 
υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας. 
 
Ήταν μία περίοδος που χαρακτηρίστηκε από αντεργατικές πολιτικές για το χώρο μας, καθώς 
από τους πρώτους που μπήκαν στο στόχαστρο των συμφερόντων, ήταν τα ΕΛΠΕ με την 
περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τους. Οι επιλογές μας ήταν ή να αδρανήσουμε ή να πάρουμε 
πρωτοβουλίες και να αναλάβουμε δράση, οπότε το να ενεργοποιήσουμε κοινωνικές, πολιτικές 
και συνδικαλιστικές συμμαχίες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων 
ήταν για εμάς μονόδρομος. 

Πραγματοποιήσαμε συνέντευξη τύπου σε αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη, όπου αναπτύξαμε 
το τρίπτυχο του Αγώνα των εργαζομένων (συνδικαλιστικό, επικοινωνιακό, νομικό) και 
αναλύθηκαν όλες οι πτυχές των επιπτώσεων που θα έχει το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, τόσο σε 
εθνικό, κοινωνικό αλλά και σε επίπεδο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. 
 
Οι κρίσιμες συνθήκες επέβαλλαν συσπείρωση ώστε να αποτρέψουμε επικίνδυνες πολιτικές για 
το χώρο μας, να υπερβούμε δύσκολες καταστάσεις και εμπόδια, να ακυρώσουμε τις 
δρομολογημένες αρνητικές πολιτικές αποφάσεις και τα καταφέραμε μέχρι τώρα όλοι 
μαζί ενωμένοι. 
 
Είμαστε όμως βέβαιοι, ότι μέσα από αυτή την τριετή δράση, αναδείχθηκε και η διαφορά 
ανάμεσα στο καθημερινό αγώνα έναντι της απραξίας, της εμπιστοσύνης και της ειλικρίνειας 
απέναντι στο εμπόριο ψυχών και του συνολικού συμφέροντος έναντι του προσωπικού 
βολέματος.  
 
Καταφέραμε για πρώτη φορά να πετύχουμε σημαντικές αυξήσεις στο μεγαλύτερο μέρος των 
παροχών του Ιατροφαρμακευτικού προγράμματος, συμπεριλήφθηκε η κάλυψη ΦΠΑ και σε μη 
συμβεβλημένα νοσοκομεία και παράλληλα μειώσαμε το οικονομικό του κόστος για τους 
εργαζόμενους. Με τους ασφαλέστερους όρους της αγοράς επιτύχαμε και την συνέχιση του 
Αποταμιευτικού Προγράμματος μας.  

Αναδείξαμε την αναγκαιότητα αναβαθμίσεων των διυλιστηρίων και παραχωρήσαμε συνέντευξη 
με στόχο τον μετασχηματισμό του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης σε πρότυπη μονάδα για τον 
Όμιλο για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και για την 
στρατηγική του θέση στα Βαλκάνια. 

Η χρονιά που πέρασε όμως χαρακτηρίστηκε από την παγκόσμια πανδημία COVID-19 που 
χτύπησε ανεξαιρέτως όλη την ανθρωπότητα αφήνοντας στο πέρασμά της πάνω από δύο 
εκατομμύρια νεκρούς παγκοσμίως. 

Αυτή η πρωτόγνωρη λαίλαπα της πανδημίας με τη σωρεία προβλημάτων που 
δημιουργήθηκαν, εκμεταλλεύτηκε η εργοδοσία ώστε να συμπιέσει ακόμα περισσότερο εργατικά 
δικαιώματα,  να  ακυρώσει  κατακτήσεις δεκαετιών και  να  επιβάλει αντεργατικές πολιτικές. 

Σήμερα  μιλάμε  για  μια  γενικευμένη  κρίση  σε  όλα  τα  επίπεδα  (ενεργειακό,  οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτικό, περιβαλλοντικό, θεσμών και αξιών) που αποτελεί την σύγχρονη και πιο 
επιθετική εξέλιξη του συστήματος. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το Σωματείο μας 



βρέθηκε απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές εχθρικές για τα συμφέροντα των εργαζομένων, 
δηλώνοντας παρών απέναντι στις προσκλήσεις σε καθημερινή βάση. 

Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε στις 7/9/2020 μετά από κατάθεση 
πρότασης μομφής, αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση του Προεδρείου του Σωματείου μας μέσα 
από απόλυτα νόμιμες και δημοκρατικές διαδικασίες που ορίζονται ρητά στο Καταστατικό μας.  
 
Το νέο Δ.Σ. παρέλαβε αίτημα 660 συναδέλφων μας για Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα 
μομφή στο Διοικητικό Συμβούλιο, όμως έχοντας την ευθύνη υπεράσπισης της υγείας και της 
ασφάλειας των μελών του Σωματείου, αλλά και της τήρησης των διαδικασιών και των νόμων 
του κράτους για την υγιεινή και ασφάλεια, αποφάσισε την πραγματοποίηση της απαιτούμενης 
Συνέλευσης μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, αφού οι οδηγίες του ΕΟΔΥ 
απαγόρευσαν ρητά την Σύγκλησή της, σε συμφωνία και με όλα τα υπερκείμενα συνδικαλιστικά 
όργανα και θεσμούς. 
 
Η εξέλιξη αυτή προφανώς δεν άρεσε σε κάποιους που θεώρησαν σκόπιμο να καταθέσουν 
ασφαλιστικά μέτρα (4 εξ’ αυτών) εναντίον του Συνδικάτου, λόγω του ότι είχαν «έννομο 

συμφέρον» όπως δηλώνουν εγγράφως και μάλιστα να ζητούν ότι σε περίπτωση που δεν 
γίνει ηλεκτρονικά η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, τότε το Σωματείο να σταματήσει τη 
λειτουργία του συνολικά. 
 
Το Δικαστήριο με απόφαση του στις 7/10/20, όπως ήταν απόλυτα φυσιολογικό, απέρριψε στο 
σύνολό τους τα ασφαλιστικά μέτρα παραπέμποντας σε τακτική δικάσιμο στις 20/01/21, η οποία 
αναβλήθηκε βάσει ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας από την πανδημία της COVID-19. 
 
Απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν κτήμα τους το Σωματείο μας, απέναντι στους 
τόνους λάσπης που έριξαν, διαστρεβλώνοντας συνειδητά την αλήθεια, εκείνοι που θεωρούν ότι 
διορίζονται ελέω Θεού στο Συνδικάτο, το Σωματείο μας συνέχισε να λειτουργεί και μάλιστα κατά 
γενική ομολογία με πολύ καλύτερο βηματισμό, σαφώς πιο οργανωμένο και με πολύ καλύτερα 
αποτελέσματα. 
 
Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει όμως στην 24ωρη απεργία μας και την δικαστική διαμάχη που 
προέκυψε με ευθύνη της Εταιρείας για τα θέματα της κάλυψης των Οργανικών κενών και των 
απαιτούμενων προσλήψεων, αφού την καλούσαμε να μη μείνει σε λόγια, υπεκφυγές και 
ανεύθυνες δικαιολογίες και καθυστερήσεις και να εφαρμόσει στην πράξη μέσα από το τρίπτυχο 
Προσδιορισμός Προβλήματος – Εξεύρεση Λύσης – Χρονοδιάγραμμα Επίτευξης, 
δρομολογώντας επιτέλους τις απαραίτητες προσλήψεις, δίνοντας παράλληλα λύσεις στα 
θέματα Ασφάλειας των εγκαταστάσεων που η ίδια δημιούργησε. 
 
Έχοντας από πλευράς μας εξαντλήσει κάθε μορφής καλοπροαίρετο διάλογο στις συναντήσεις 
με τα στελέχη της Εταιρείας μας, προχωρήσαμε σε Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο όπου 
αποφασίστηκαν ομόφωνα κινητοποιήσεις, με πρώτη μια προειδοποιητική 24ωρη απεργία στις 
16/3/2021. 
 
Η αδιάλλακτη τακτική της Εταιρείας  συνεπικουρούμενη και από την απαράδεκτη στάση του 
Υπουργείου όπου άνοιξε τα δικαστήρια εν μέσω πανδημίας, μόνο για να δικάσει εργαζόμενους, 
μας οδήγησε στις δικαστικές αίθουσες, όπου η ανεπιτυχής προσπάθεια από όλους τους... 
ενδιαφερόμενους να  "φυλακιστούν" οι ελπίδες όλου του συνδικαλιστικού κινήματος για 
ασφαλέστερες συνθήκες εργασίας, οδήγησε σε μια ιστορική απόφαση για το ΠΣΕΕΠ που έθεσε 
τις βάσεις για να τρέξουν οι  εξελίξεις και να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διαδικασίες για 
προσλήψεις και την κάλυψη των Οργανικών κενών. 
 
 

 
 



Ειδικότερα για την περίοδο Ιανουάριος 2020 έως Μάρτιος 2021 σας αναφέρουμε τα 

σημαντικότερα σημεία της Δράσης του Σωματείου: 

 
 

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και Εσωτερικού Κανονισμού 

Κομβικής σημασίας για τη δράση του Συνδικάτου μας ήταν η υπογραφή της Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας, καθώς  και  η υπογραφή του Εσωτερικού Κανονισμού. 
Έπειτα από μία ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω των συνθηκών (πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των 
Διευθυντών, μέτρα καταπολέμησης COVID-19) και επίπονη διαπραγμάτευση, κατορθώσαμε 
να υπογράψουμε  την πρώτη συλλογική σύμβαση εργασίας με γενική αύξηση μετά από μία 
δεκαετία.  
 
Αναμφίβολα  πρόκειται  για  μία  σύμβαση  με  θετικό  πρόσημο,  η  οποία  προσπάθησε  και 
κατάφερε να βελτιώσει τα οικονομικά των εργαζομένων, αλλά και την καθημερινότητά τους. 
Παρότι βελτιώσαμε ξεκάθαρα τις συνθήκες για τους νέους συναδέλφους, δεν καταφέραμε να 
απαλείψουμε εντελώς την οικονομική διαφορά και αυτό μας άφησε μία πικρή γεύση, όμως στο 
σύνολο της πρόκειται για μία συμφωνία η οποία κρίθηκε με την ψήφο της συντριπτικής 
πλειοψηφίας των συναδέλφων, ως απόλυτα επιτυχημένη.  Τέλος, η υπερψήφιση της νέας 
ΕΣΣΕ σχεδόν από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ ανέδειξε την σημασία της ενωτικής 
και συντονισμένης  προσπάθειας όλων μας. 
 
Στον  Εσωτερικό  Κανονισμό  Εργασίας  επικαιροποιήσαμε  τα  σημεία  εκείνα  που  έπρεπε 
και  προχωρήσαμε  στην  υπογραφή  του  για  μία  τριετία,  αντίστοιχα  με  τη  συλλογική  μας 
σύμβαση. 

 

Υγιεινή και Ασφάλεια   

Επειδή οι στόχοι μας για την Ασφάλεια είναι ξεκάθαροι και η Ασφάλεια ως έννοια δεν αποτελεί 

για εμάς μόνο ένα σύνθημα, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε την ευθύνη του Συνδικάτου 

δεσμευτήκαμε ότι ο αγώνας θα είναι συνεχής και ασταμάτητος για την κάλυψη των κενών 

οργανικών θέσεων.  

Η  δράση  του  Σωματείου  συνεχίστηκε  και  σε  άλλα  θέματα  της  καθημερινότητας  δίνοντας 

έμφαση σε ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου πραγματοποιήθηκαν μία σειρά από 

συντονισμένες  ενέργειες  με  στόχο  την  παροχή  ασφαλούς  και   υψηλής  ποιότητας  φαγητού 

στους  εργαζόμενους. 

Σε συνεργασία με τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας συνεχίσαμε τις συναντήσεις με την 

Διοίκηση της Εταιρείας έτσι ώστε  να δοθούν οι απαιτούμενες και ενδεδειγμένες λύσεις τόσο σε 

προβλήματα του παρελθόντος που συνέχισαν να μας απασχολούν όσο και σε ζητήματα που 

έτρεχαν καθημερινά τα οποία επηρέασαν σημαντικά την Υγιεινή και Ασφάλεια των 

εργαζομένων. 

Δεν επιτρέψαμε κανενός είδους Διευθυντικής αυθαιρεσίας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, 

ήμασταν  και  θα  συνεχίσουμε  να  είμαστε  θεματοφύλακες  σε  οποιοδήποτε  πρόβλημα 

προκύπτει. 

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία των συναδέλφων μας στο τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 

2015 και τηρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονταν από το πρωτόκολλο για την COVID-19 

πραγματοποιήσαμε τρισάγιο στο μνημείο που έχει στηθεί στις εγκαταστάσεις του 

Ασπροπύργου, καθώς και επιμνημόσυνη δέηση για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας στο 

τραγικό δυστύχημα στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας το 1992. 



Γενική Συντήρηση ΒΕΑ 

Έπειτα από το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015,  ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση του 
General Shutdown στον Ασπρόπυργο ήταν απαιτητικός και δύσκολος μιας και δεν υπήρχε το 
παραμικρό περιθώριο για οποιοδήποτε έλλειμμα σε θέματα Ασφάλειας τόσο των εργαζομένων 
όσο και των Εγκαταστάσεων. 

Φροντίσαμε από νωρίς να παρακολουθούμε το σχεδιασμό της Εταιρείας όσον αφορά το 
χρονοδιάγραμμα, τα συνεργεία που θα εργάζονταν, την επάρκεια  και την ποιότητα των 
ανταλλακτικών κ.α. και λίγο πριν την έναρξη της γενικής συντήρησης πραγματοποιήσαμε 
συνάντηση με τους υπευθύνους Διευθυντές για το shutdown, εκφράζοντας τους την ισχυρή 
βούληση μας πως δεν θα επιτρέψουμε καμία έκπτωση στην Ασφάλεια των εργαζομένων. 

Έπειτα από σχεδόν δυόμισι μήνες σκληρής, απαιτητικής και υψηλότατου επιπέδου εργασίας 
από τους συναδέλφους, ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα το πιθανώς 
μεγαλύτερο Shutdown στην ιστορία των ΒΕΑ και για αυτό το λόγο οφείλουμε να συγχαρούμε, 
για άλλη μια φορά, όλους τους συναδέλφους για τις τιτάνιες προσπάθειές τους, την 
τεχνογνωσία, το υψηλότατο αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης που επέδειξαν εν μέσω των 
ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας COVID-19. 

 

Αποτροπή της πλήρους Ιδιωτικοποίησης του Ομίλου   

Στο θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Ομίλου και έπειτα από τις δηλώσεις του 
πρωθυπουργού όπου ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης του είναι η πλήρης 
ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων, πραγματοποιήσαμε στις αρχές του έτους 
συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χατζηδάκη. 

Στον Υπουργό εκθέσαμε και αναλύσαμε όλη μας την επιχειρηματολογία για το πλήγμα που θα 
προκαλέσει τόσο στην Εθνική ασφάλεια, την εθνική οικονομία, καθώς και τις κοινωνικές 
επιπτώσεις στους πολίτες της χώρας μια ενδεχόμενη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου. 
Από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης μας ξεκαθάρισε ότι υπάρχει η βούληση από την πλευρά 
της κυβέρνησης να προχωρήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ με την πρώτη δυνατή 
ευκαιρία, μιας και η παρούσα οικονομική συγκυρία δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της 
κυβέρνησης. 

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στον καθένα, το θέμα της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ απλά 

δεν έχει κλείσει, διότι από πλευράς κυβερνώντων η απόφασή τους είναι να τεθεί σε 
εφαρμογή στην πρώτη δυνατή ευκαιρία που θα τους δοθεί. 

Εμείς, λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, ενωμένοι γύρω από το θεσμό του Σωματείου μας, 
με ξεκάθαρο στόχο και στρατηγική  για να εμποδίσουμε τις λανθασμένες πολιτικές αποφάσεις 
που στόχο έχουν το ξεπούλημα του Ομίλου.  

 

Αναλογιστική Μελέτη 

Ο  Αγώνας για να γίνει πράξη το όνειρο και το όραμα των εργαζομένων στα διυλιστήρια και στις 

εξέδρες παραγωγής πετρελαιοειδών συνεχίστηκε  με τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν με τους εκπροσώπους των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής, στους 

οποίους έγινε αναλυτική παρουσίαση της αναλογιστικής μελέτης έτσι ώστε να τοποθετηθούν 

θετικά απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας. 

Τελευταία κίνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν η επιστολή που εστάλη στο αρμόδιο 
Υπουργείο ζητώντας ακρόαση από τους υπεύθυνους, μιας και εκτιμούμε ότι πέρασε ένα 



σεβαστό χρονικό διάστημα από την ημερομηνία που καταθέσαμε την μελέτη μέχρι και τις αρχές 
Φεβρουαρίου 2021 όπου στείλαμε την προαναφερόμενη επιστολή. 

Είναι ένα ζήτημα διαχρονικό το οποίο εκτιμούμε ότι θα χρειαστεί διαρκή αγώνα, αρκετή επιμονή 
και υπομονή από την πλευρά μας μέχρι να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

 
Αναγνώριση ειδικότητας Χειριστή 

Ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Σωματείου μας είναι η αναγνώριση της ειδικότητας του 
Χειριστή Παραγωγής και Διακίνησης Εμπορίας Πετρελαίου,  καθώς αποτελεί τεράστια αδικία 
για τους συναδέλφους που εργάζονται σε απαιτητικό από πλευράς εξειδικευμένων γνώσεων 
και επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας, να μην αναγνωρίζεται η ειδικότητά τους, αλλά αντίθετα να 
λογίζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες. 

Επιτέλους, μετά από χρόνια και με συντονισμένες προσπάθειες του Σωματείου, της 
Ομοσπονδίας  μας  και  του  Ινστιτούτου  Εργασίας  της  ΓΣΕΕ,  το  χρόνιο  αίτημα  του 
Σωματείου μας παίρνει σάρκα και οστά, 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. 

 

Πρόγραμμα καταπολέμησης εξάπλωσης COVID-19 

Η  πανδημία COVID-19 που έπληξε όλο τον κόσμο δεν μπορούσε να αφήσει αλώβητο και τον 
μικρόκοσμο της Εταιρείας μας. Από την πρώτη στιγμή ήρθαμε σε επαφή με την Εταιρεία για να 
εξετάσουμε από κοινού πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την τρομερά δύσκολη 
κατάσταση, ώστε να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο βαθμό την Υγεία και την Ασφάλεια των 
εργαζομένων. 
  
Οι συνάδελφοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες COVID-19 και κινδύνευε περισσότερο η 
υγεία τους προστατεύτηκαν παραμένοντας μακριά από την εργασία τους, δόθηκαν άδειες 
ειδικού σκοπού σε όλους τους εργαζόμενους που τις δικαιούνταν, εφαρμόστηκαν προγράμματα 
τηλεργασίας, ενώ σε συναδέλφους της βάρδιας για την αποφυγή συγχρωτισμού εφαρμόστηκε 
ένα σκληρό και επίπονο πρόγραμμα εργασίας για την μη περαιτέρω διάδοση του ιού. 

Όταν για ανεξήγητους λόγους η Εταιρεία περιόρισε τα τεστ για την COVID-19, το Σωματείο 
παρενέβη άμεσα ώστε να επανέλθει ο προηγούμενος σχεδιασμός.   

Στο κρίσιμο πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τα κρούσματα στο Τμήμα της Πυρασφάλειας 
των ΒΕΘ, το οποίο οδήγησε σε οριακή λειτουργία του Τμήματος, δεν δεχτήκαμε την 
προσπάθεια  της Εταιρείας  να  υποβαθμίσει την ειδικότητα του πυροσβέστη οδηγού, με ένταξη 
στο Τμήμα άλλων συναδέλφων με μοναδικό κριτήριο την κατοχή επαγγελματικού διπλώματος 
οδήγησης. 

Είμαστε υπερήφανοι για την υπεύθυνη στάση που κράτησαν οι συνάδελφοί μας 
όσον αφορά τα ατομικά μέτρα προστασίας και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης που επέδειξαν, 
αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να συγχαρούμε ιδιαιτέρως τους συναδέλφους που 
εργάστηκαν στο ιδιαίτερα απαιτητικό έκτακτο πρόγραμμα βάρδιας αγόγγυστα και 
αποδεικνύοντας για μία ακόμη φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης, δείχνοντας το πόσο σέβονται 
και στηρίζουν τη δουλειά τους. 

 

 



Γενική Συντήρηση Πολυπροπυλενίου 

Κατά την διάρκεια των ιδιαίτερων συνθηκών COVID-19 στην Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε με 
επιτυχία η γενική συντήρηση του Πολυπροπυλενίου.  Το Σωματείο δρομολόγησε έγκαιρα 
συναντήσεις με την εταιρεία, όπου αναλύθηκαν στην λεπτομέρειά τους όλα τα θέματα και τα 
ιδιαίτερα προβλήματα του συγκεκριμένου σταματήματος. 

Η επιτυχής ολοκλήρωση χωρίς κανένα πρόβλημα ασφάλειας, αποδεικνύει για άλλη μία φορά 
το υψηλό επίπεδο τεχνογνωσίας και ευθύνης που έχουν οι συνάδελφοι μας. 

 
Καθημερινότητα των εργαζομένων 

Τα καθημερινά προβλήματα και οι αντικειμενικές δυσκολίες της φύσης της εργασίας μας σε 
συνδυασμό με τις διαφορετικές κουλτούρες των τριών εγκαταστάσεων καθιστά την 
αντιμετώπιση τόσο του πλήθους των προβλημάτων όσο και την διαφορετικότητα τους μια 
δύσκολη εξίσωση. 
 
Με συνεχείς παρεμβάσεις μας άλλοτε συμβουλευτικού χαρακτήρα αλλά τις περισσότερες φορές 

με τον απαιτούμενο δυναμισμό κατορθώσαμε, πάντα με την συμβολή των ίδιων των 

εργαζομένων, να κάνουμε την καθημερινότητα τους πιο ανεκτή. Σίγουρα υπάρχουν πολλά 

περιθώρια βελτίωσης αλλά πιστεύουμε ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύθυνση με δράσεις 

όπως οι ακόλουθες: 

 

 Πραγματοποιήθηκαν Παρεμβάσεις – Διαμαρτυρίες για να μην εφαρμοστούν οι αλλαγές 
στην έκδοση Αδειών Εργασίας – Μετρήσεων Αερίων. 
 

 Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις στο Τμήμα Πυρασφάλειας ΒΕΑ και ΒΕΕ 
  

 Στο πλαίσιο της Αλληλεγγύης και της Ευαισθησίας που έχουμε οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ 
προσφέραμε σχολικά είδη για τα παιδιά στην Κιβωτό του κόσμου στην Αθήνα και στο 
Χαμόγελο του Παιδιού στη Θεσσαλονίκη. 

 Το σύνολο της αμοιβής του Προέδρου ΠΣΕΕΠ, που προκύπτει από  τη συμμετοχή του 
στην  Επιτροπή  Εργασιακών  Θεμάτων, προσφέρεται  σε  κοινωφελή  ιδρύματα και 
συλλογικότητες που έχουν ανάγκη τη συνεχή και ανιδιοτελή στήριξή μας.   

 Πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες που ενίσχυσαν τις Τράπεζες Αίματος του 
ΠΣΕΕΠ, που τόσο είχαμε ανάγκη.  

 
 Διοργανώθηκε ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής των παιδιών των εργαζομένων αλλά 

δυστυχώς χωρίς τις εκδηλώσεις βραβεύσεων λόγω της COVID-19.  

 Το Σωματείο μας συνέχισε την Κοινωνική – Εργατική Δράση Αλληλεγγύης με 
παρεμβάσεις στήριξης σε εργασιακούς χώρους που απευθύνθηκαν σε εμάς και είχαν 
ανάγκη τη συμπαράσταση μας. 

 Συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις αθλητικές δραστηριότητες των συναδέλφων μας με 
οικονομικές ενισχύσεις στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, προσβλέποντας σε 
αναβάθμιση και περαιτέρω ενίσχυσή τους όταν ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της 
πανδημίας. 

 
 Με τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια που απαιτείται συνεχίζουμε να διεκδικούμε την 

πλήρη εφαρμογή των όρων της Δήλωσης – Συμφωνίας 2016 που προβλέπει ενίσχυση 



των οργανογραμμάτων, αλλά και εργασιακή κατοχύρωση - ένταξη στα ΕΛΠΕ των 
εργολαβικών συναδέλφων μας που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 
 

 Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης των εργαζομένων που εκπροσωπούμε καταθέσαμε 
πρόταση προς την Εταιρεία ένα σεβαστό μέρος από τον προϋπολογισμό για την ετήσια 
εκδρομή των εργαζομένων να αξιοποιηθεί ώστε να αγοραστούν για το ΕΣΥ 
(αναπνευστικές συσκευές ή τρία ασθενοφόρα) έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να 
προσφέρουμε το ελάχιστο σε αυτή την πανδημία που βιώνουμε όλοι μας. Δυστυχώς η 
πρόταση μας δε βρήκε μέχρι στιγμής ανταπόκριση. 

 
 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Ο Απολογισμός μας είναι  μια  απλή  καταγραφή  των δράσεων του Σωματείου μας που στόχο 
είχε να υπηρετήσουμε με ευθύνη την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων μας.  
 
Είμαστε σίγουροι ότι μεγάλος νικητής του Απολογισμού θα είναι οι εργαζόμενοι και το 

Σωματείο μας. 
 

Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα στο Σωματείο μας, γιατί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με την 
κρίση της πανδημίας να επηρεάζει τις ζωές όλων μας, επιβάλλουν  Ενότητα, Συσπείρωση, 

Υπευθυνότητα και αποφάσεις που θα δίνουν απαντήσεις σε κάθε διαλυτική και ισοπεδωτική 
πρακτική, τόσο για την εργασία μας όσο και για τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΠΕ. 
 

Αυτήν τη διαδρομή θα συνεχίσουμε, όλοι μαζί. 
                    

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας  
για το μέλλον.  

Για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον  

που μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε. 
 
 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ 

 

 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΣΤΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ 
                                 
 

                            ΕΧΕΙΣ ΚΡΙΣΗ, ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ!  
 

 

  



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  –  ΜΑΡΤΙΟΥ  2021 

 

    ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2020 

 24/01/2020:  Συνάντηση  με   την  Επιτροπή  Εργασίας  του  Υπουργείου  Εργασίας  και   

Κοινωνικών  Υποθέσεων  για  την  κατάθεση  Αναλογιστικής   Μελέτης  για  το   

Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό 

 30/01/2020:  Τακτικό  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2020 

 03/02/2020:  Δελτίο  Τύπου  για  το  σοβαρό  εργατικό  ατύχημα στο διυλιστήριο  της  Motor 

Oil 

 03/02/2020:  Συνάντηση  με  Υπουργό  Ενέργειας  κ.  Κ.  Χατζηδάκη  για  την  αποτροπή  

της  περαιτέρω  ιδιωτικοποίησης  των  ΕΛΠΕ 

 06/02/2020:  Κατάθεση  Αναλογιστικής  Μελέτης  για  το  Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό  

στα  κόμματα  ΚΙΝΑΛ,  ΜεΡΑ25, ΣΥΡΙΖΑ  και  ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΥΣΗ 

 07/02/2020:  Οικονομικός  Έλεγχος  Ταμείων  ΠΣΕΕΠ  και  ΤΑΑΤ  από  την  Εξελεγκτική  

Επιτροπή 

 10/02/2020:  Συνάντηση  με  Γεν.  Γραμματέα  του  Υπουργείου  Εργασίας  για  την  

κατάθεση  της  Μελέτης  μας για  το  Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό  στις  Μονάδες  

Διύλισης  και  Εξορύξεις  Πετρελαίου 

 11/02/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 12/02/2020:   Τραπέζι  Βάρδιας  στο  «Άρωμα Ελλάδος»  για  την Αθήνα 

 13/02/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  (Τηλεφωνικό) 

 14/02/2020:  Συνάντηση  με  εκπρόσωπο  ΚΚΕ  κ.  Νίκο  Καραθανασόπουλο  για  

κατάθεση  της  Μελέτης  μας  για  το  Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό 

 18/02/2020:  Συμμετοχή  στην  24ωρη  απεργία  που  εξήγγειλε  η  ΠΟΕ  για  το  

Ασφαλιστικό  Νομοσχέδιο 

 19/02/2020:  Αιμοδοσία  ΒΕΕ 

 19/02/2020:  ΠΕ.ΣΥΝ.  ΒΕΑ 

 20/02/2020:  ΠΕ.ΣΥΝ.  ΒΕΕ 

 21/02/2020:  ΠΕ.ΣΥΝ.  ΒΕΘ 

 24/02/2020:  ΠΕ.ΣΥΝ.  Αμαρουσίου 

 24/02/2020:  Επιστολή  για  μέτρα  πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό 

 26-27/02/2020:  Ψηφοφορίες  για  Διοικητικό  και  Οικονομικό  Απολογισμό  ΠΣΕΕΠ  και  

ΤΑΑΤ  2019  -  Προϋπολογισμός  2020 

 

 ΜΑΡΤΙΟΣ  2020 

 09/03/2020:  5η  Συνάντηση  διαπραγμάτευσης  για  τη  σύναψη  νέας  ΕΣΣΕ και  

Εσωτερικού  Κανονισμού  Εργασίας 



 10/03/2020:  Αιμοδοσία  ΒΕΑ 

 13/03/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 18-19/03/2020: Ψηφοφορίες  για  έγκριση  Πρακτικού  Συμφωνίας  για  ΕΣΣΕ  και  

Εσωτερικό  Κανονισμό  Εργασίας 

 23/03/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 24/03/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  (Τηλεφωνικό) 

 

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2020 

 06/04/2020: Επιστολή για πιστή εφαρμογή των συμφωνηθέντων για το  έκτακτο 

πρόγραμμα εργασίας  λόγω πανδημίας 

 06/04/2020:  Επιστολή για  την  αποκατάσταση  της  λειτουργίας  του  Υπηρεσιακού  

Συμβουλίου 

 13/04/2020:  Υπογραφή  νέας  ΕΣΣΕ  και  Εσωτερικού  Κανονισμού  Εργασίας     2020 – 

2021 – 2022 

 28/04/2020:  Επιστολή  για  επαναφορά  στο  κανονικό  πρόγραμμα  εργασίας  που ισχύει 

στις  εγκαταστάσεις 

 29/04/2020:  Τακτικό  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 

 ΜΑΪΟΣ  2020 

 08/05/2020:  4ωρη  Στάση  Εργασίας  εις  μνήμην  των  αδικοχαμένων  συναδέλφων  μας  

στο  δυστύχημα  τον  Μάιο  του  2015 

 21/05/2020:  Συνάντηση  με  Δ/ντή  Ανθρωπίνου  Δυναμικού  για  το  πρόγραμμα  

Διακοπών 

 25/05/2020:   Αιμοδοσία  ΒΕΑ 

 26/05/2020:  Επιστολή  για  πληρωμή  προσαυξήσεων βάρδιας στη διάρκεια του έκτακτου 

προγράμματος λόγω πανδημίας 

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 

 15/06/2020:  Παρέμβαση - Διαμαρτυρία  από  το  Δ.Σ.  για  τις  αλλαγές  στην  Άδεια  

Εργασίας  και  τη  διαδικασία  μετρήσεων  αερίων  

 17/06/2020:  Παρέμβαση - Διαμαρτυρία  από  το  Δ.Σ.  για  τις  αλλαγές  στην  Άδεια  

Εργασίας  και  τη  διαδικασία  μετρήσεων  αερίων   

 18/06/2020:  Τακτικό  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 18/06/2020: Ψήφισμα συμπαράστασης στους πρώην εργαζόμενους της Ελευθεροτυπίας 

 

 ΙΟΥΛΙΟΣ  2020 

 21/07/2020:  Επιστολή  σε  Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο ΕΛΠΕ  για  άμεση προκήρυξη  

διαγωνισμού  προσλήψεων  στις  Μονάδες  Παραγωγής  και  στη Διακίνηση 



 28/07/2020:  Συνάντηση  με  Εταιρεία  για  το  χρονοδιάγραμμα  του  General  Shutdown  

στις  ΒΕΑ  και  τα  μέτρα  ασφαλείας 

 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2020 

 10/08/2020:  Επιστολή  για  τη  διαδικασία  χορήγησης εξόδων  Βρεφονηπιακού Σταθμού 

– Νηπιαγωγείου 

 24/08/2020:  Επιστολή  για  οφειλόμενα  ρεπό  βάρδιας 

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ  2020 

 01/09/2020:  Επιμνημόσυνη  δέηση  στο  εκκλησάκι  των  ΒΕΕ  για  τους  αδικοχαμένους 

συναδέλφους  μας  στο  δυστύχημα  της  1ης  Σεπτεμβρίου  1992 

 02/09/2020:  Τακτικό  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 06/02/2020:  Πρόταση  ΠΣΕΕΠ  για  Συνταξιοδοτικό - Ασφαλιστικό 

 07/09/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ  –  Ανασύνθεση  Δ.Σ. 

 08/09/2020:  Επιστολή  Προέδρου  ΠΣΕΕΠ  για  μη  αποδοχή  πάγιας αντιμισθίας που  

προβλέπεται  για  τη  συμμετοχή  του στην  Επιτροπή  Εργασιακών  Θεμάτων 

 10/09/2020:  Παρέμβαση  μελών  του  Προεδρείου  στην  εκπαίδευση της  διαδικασίας  

μετρήσεων  αερίων  στους  Διπλωματούχους  Μηχανικούς 

 10/09/2020:  Επιστολή – Ερώτημα  περί  Γενικών  Συνελεύσεων  στο  EOC-COVID 

Γραφείο  Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

 11/09/2020:  Παρουσία Γεν. Γραμματέα ΠΣΕΕΠ στην Επιθεώρηση Εργασίας σε εργατική 

διαφορά συναδέλφου με την Εταιρεία 

 14/09/2020:  Επιστολή για το εργατικό ατύχημα συναδέλφου Πυρασφάλειας ΒΕΑ 

 14/09/2020:  Επιστολή – Ερώτημα περί Γενικών Συνελεύσεων προς ΕΚΕΔΑ 

 16/09/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 17/09/2020:  Συνάντηση  με  Εταιρεία  για  την  αντιμετώπιση  της  έξαρσης  της  πανδημίας  

και  της  Γενικής  Συντήρησης  ΒΕΑ 

 17/09/2020:  Συνάντηση  με  Εταιρεία  για  το  General  Shutdown  των  ΒΕΑ 

 18/09/2020:  Αιμοδοσία στις  ΒΕΕ   

 21/09/2020:  Επιστολή για ορισμό συνάντησης για τρέχοντα θέματα ΒΕΘ και ενημέρωση 

για Shutdown Πολυπροπυλενίου 

 23/09/2020:  Επιστολή για ορισμό συνάντησης μετά το πέρας της Γενικής Συντήρησης για 

ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα των βιομηχανικών εγκαταστάσεων 

 28/09/2020:  Συνάντηση με Εταιρεία στη Θεσσαλονίκη για Γενική Συντήρηση Μονάδας 

Πολυπροπυλενίου, πανδημία και χρονίζοντα προβλήματα 

 30/09/2020:  Αιμοδοσία  στις  ΒΕΑ 

 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020 

 06/10/2020:  Επιστολή για Περιγραφές Θέσεων Εργασίας 



 09/10/2020:  Ανακοίνωση για τον Ετήσιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής ΠΣΕΕΠ 

 12/10/2020:  Επιστολή για αποζημιώσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 

 13/10/2020:  Επιστολή  για  συναδέλφους  που  έχουν  ενταχθεί  από  βάρδια  σε ημερήσιο  

πρόγραμμα  εργασίας 

 19/10/2020:  Επιστολή  προς  ΕΚΕΔΑ  για τη συνδρομή του στην προσπάθεια του 

Σωματείου στην αναγνώριση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Χειριστών Διύλισης 

και Χειριστών Διακίνησης Πετρελαιοειδών 

 20/10/2020:   Έλεγχος Ταμείων  ΠΣΕΕΠ  και  ΤΑΑΤ  από  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή 

 20/10/2020:  Επιστολή  για  περιπτώσεις μη καταβολής δεδουλευμενών από τις  

μεταβολές στην απασχόληση στη βάρδια λόγω υπηρεσιακών αναγκών 

 20/10/2020:  Επιστολή σε Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  για  ορισμό  

συνάντησης  για  εξειδίκευση της Μελέτης ΠΣΕΕΠ για το Ασφαλιστικό – Συνταξιοδοτικό 

 20/10/2020:  Επιστολή προς ΠΟΕ για τη συνδρομή της στην προσπάθεια του Σωματείου 

στην αναγνώριση των Επαγγελματικών Περιγραμμάτων Χειριστών Διύλισης και Χειριστών 

Διακίνησης Πετρελαιοειδών 

 22/10/2020:  Έκτακτο  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 23/10/2020: Επιστολή προς ΙΝΕ ΓΣΕΕ για ορισμό συνάντησης για τα Επαγγελματικά 

Περιγράμματα Χειριστών Διύλισης και Χειριστών Διακίνησης Πετρελαιοειδών  

 27/10/2020: Παράδοση  σχολικών  ειδών  στην  «Κιβωτό του  Κόσμου»  και  στο  

«Χαμόγελο του Παιδιού» 

 29/10/2020: Επιστολή  για  ανάγκη  δύο  επιπλέον  οργανικών  θέσεων  στη  Μονάδα  

FCC 

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ  2020 

 11/11/2020:  Συνάντηση  με στελέχη της Διεύθυνσης των ΒΕΘ  (μέσω τηλεδιάσκεψης)  για 

την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στις εγκαταστάσεις εν μέσω πανδημίας 

 12/11/2020:  Τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή  του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, της 

ΠΟΕ, του ΕΚΕΔΑ και των πρωτοβάθμιων Σωματείων  ΠΣΕΕΠ, Σωματείο Εργαζομένων 

MOTOR OIL και Σωματείο Εργαζομένων KAVALA OIL για  την  αναγνώριση  των 

Επαγγελματικών Περιγραμμάτων και δικαιωμάτων των Χειριστών Μονάδων Παραγωγής 

Διυλιστηρίων και Χειριστών Διακίνησης  Πετρελαιοειδών 

 13/11/2020:  Συνάντηση  με  Εταιρεία  (μέσω τηλεδιάσκεψης)  για την εξέλιξη  της  

πανδημίας. 

 13/11/2020:  Ανακοίνωση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου 

 17/11/2020:  Κατάθεση στεφάνου  στο μνημείο του Εργάτη στην Ελευσίνα 

 19/11/2020:   Συνάντηση με Δ/ντα Σύμβουλο και Γεν. Δ/ντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και 

Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου  (μέσω τηλεδιάσκεψης)  για  τρέχοντα  ζητήματα 

 20/11/2020:   Τακτικό  Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 

 20/11/2020:  Συνάντηση Προεδρείου με Σωματείο Εργολαβικών Εργαζομένων για 

ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι επί σειρά ετών 



 24/11/2020:  Επιστολή προς Εταιρεία για οργανογράμματα και περιγραφές θέσεων 

εργασίας 

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020 

 07/12/2020:  Επιστολή προς Εταιρεία για ορισμό συνάντησης (COVID-19 – εμβόλιο 

κορωνοϊού) 

 07/12/2020:  Επιστολή - Ερωτήματα περί  εμβολίου κορωνοϊού στο EOC-COVID Γραφείο 

Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας 

 07/12/2020:  Επιστολή - Ερωτήματα περί  εμβολίου κορωνοϊού  στο Γραφείο Γενικού 

Γραμματέα Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου 

 09/12/2020: Συνάντηση με Γενική Διεύθυνση Διυλιστηρίων  για  θέματα 

οργανογραμμάτων, καλύψεις κενών οργανικών θέσεων και περιγραφές θέσεων εργασίας 

 10/12/2020:  Παράδοση τροφίμων στο «Κέντρο Αγάπης Ελευσίνας»  

 28/12/2020:  Επιστολή  προς Εταιρεία για την  96η Συνεδρίαση Υπηρεσιακού Συμβουλίου 

 28/12/2020:  Ανακοίνωση για την στοχοποίηση και ενοχοποίηση συναδέλφων 

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021 

 08/01/2021:  Επιστολή προς Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας για ορισμό συνάντησης 

για τη διεκδίκηση του Σωματείου μας της αναγνώρισης δικαιώματος επιλογής μειωμένων 

ορίων συνταξιοδότησης 

 18/01/2021:  Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ  

 28/01/2021:  Δελτίο  Τύπου  για την συμπαράσταση του αγώνα της ΟΕΧΒΕ 

 29/01/2021:  Επιστολή προς Εταιρεία για θέματα ασφαλείας προς συζήτηση σε 

συνάντηση ΠΣΕΕΠ και διοίκησης Εταιρείας 

 29/01/2021:  Επιστολή προς Εταιρεία για τους λόγους διαφοροποίησης στις πολιτικές 

προστασίας κατά της πανδημίας και της κάλυψης οικονομικών στους συναδέλφους που 

απώλεσαν ημερομίσθια 

   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021 

 04/02/2021:  Έλεγχος Ταμείων  ΠΣΕΕΠ  και  ΤΑΑΤ  από  την  Εξελεγκτική  Επιτροπή 

 11/02/2021:  Δελτίο  Τύπου για τις αντεργατικές ενέργειες της ΒΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Α.Ε. 

 18/02/2021:  Επιστολή προς Δ/ντα Σύμβουλο για έκτακτο πριμ 

 18/02/2021:  Επιστολή προς Εταιρεία για το πρόγραμμα διακοπών των εργαζομένων  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2021 

 01/03/2021:   Εξώδικη  Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση  ΠΣΕΕΠ  προς  ΕΛΠΕ 

 05/03/2021: Επιστολή προς Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για ορισμό  

συνάντησης.    

 08/03/2021:  Έκτακτο Δ.Σ.  ΠΣΕΕΠ 



 08/03/2021:  Εξώδικη Δήλωση – Απάντηση – Διαμαρτυρία & Πρόσκληση  της ΕΛΠΕ  προς 

ΠΣΕΕΠ σε απάντηση της υπ’ αρ. 58/ 01.03.2021 Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Δήλωσης – 

Πρόσκλησης του ΠΣΕΕΠ 

 08/03/2021:  Εξώδικη Γνωστοποίηση – Πρόσκληση  ΠΣΕΕΠ  προς  ΕΛΠΕ  για κήρυξη 

24ωρης απεργίας ΠΣΕΕΠ 

 16/03/2021:  24ωρη  Απεργία  ΠΣΕΕΠ 

 16/03/2021: Εκδίκαση της Αγωγής της Εταιρείας κατά του Σωματείου και των 

εκπροσώπων του 

 18/03/2021:  Δελτίο Τύπου για την νομιμότητα της  24ωρης απεργίας του Σωματείου από 

το  Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ’ αρ. 245/2021 

 24/03/2021:  Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ 

 29/03/2021:  Επιστολή προς Εταιρεία για τα Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Groupama και 

Εθνικής Ασφαλιστικής 

 29/03/2021:  Επιστολή προς Εταιρεία για πρόγραμμα  διακοπών των εργαζομένων 

 29/03/2021:  Επιστολή προς Εταιρεία για την Πολιτική  

 30/03/2021: Συνάντηση με Γεν. Δ/ντή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διοικητικών Υπηρεσιών 

Ομίλου  (μέσω τηλεδιάσκεψης)  για την Πολιτική  Τηλεργασίας Ομίλου ΕΛΠΕ 

 30/03/2021:  Επιστολή προς Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων  για  ορισμό 

συνάντησης 

 31/03/2021:  Τακτικό  Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΘ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

 

Η καθημερινή επαφή με τους εργαζόμενους αποτέλεσε σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση 

όσων θεμάτων άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΠΕ.ΣΥ. μιας και αυτός ήταν και ο κεντρικός μας 

στόχος. 

Σταθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους, όπου και όταν χρειάστηκαν τη βοήθεια μας, μέσα από 

δράσεις τόσο σε εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο παρόλο που κάποιοι θεώρησαν 

κτήμα τους το ΠΕ.ΣΥ. προσπαθώντας να αμαυρώσουν θεσμικές και συλλογικές λειτουργίες. 

Η περαιτέρω αναβάθμιση των Μονάδων, η κάλυψη των οργανικών θέσεων εργασίας, η 

εξάλειψη της εργολαβοποίησης, αλλά και η περαιτέρω θωράκιση των απαραιτήτων συνθηκών 

υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς είναι στο προγραμματικό πλαίσιο δράσης και 

για τη νέα  χρονιά, ενταγμένο φυσικά στο γενικότερο προγραμματισμό του Σωματείου μας, 

όντας το ΠΕΣΥ ΒΕΘ αναπόσπαστο κομμάτι του ΠΣΕΕΠ, έχοντας συνείδηση πως ενωμένοι 

όλοι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, μπορούμε να υπερασπιστούμε και να διευρύνουμε κατακτήσεις 

και δικαιώματα, να στηρίξουμε τη δουλειά και τη ζωή όλων μας. 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2020  –  ΜΑΡΤΙΟΥ  2021 

ΠΕΣΥ ΒΕΘ  

 

 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 

 10/01/2020:  Έκτακτη ανάγκη για κάλυψη με αίμα συναδέλφου με σοβαρό πρόβλημα 

υγείας 

 17/01/2020:  Πρόσκληση για επανασύσταση της ορχήστρας ΕΛΠΕΤΕΣ 

 23/01/2020:  Εθελοντική Αιμοδοσία ΠΕΣΥ – ΒΕΘ  

 28/01/2020: Ενημέρωση – Πρόσκληση για την συνεστίαση συναδέλφων που εργάστηκαν 

σε νυχτερινό πρόγραμμα βάρδιας στις 31-12-2019 

 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2020 

 24/02/2020: Ενημέρωση – πρόσκληση για συμμετοχή των συναδέλφων σε φιλανθρωπική 

εκδήλωση που έγινε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών ΑΠΘ και αφορούσε στην στήριξη 

εξάχρονου παιδιού με σοβαρό πρόβλημα υγείας 

 25/02/2020:   Τελετή Αγιασμού στο  παρεκκλήσι της Αγίας Τριάδας στις ΒΕΘ 

 

 ΜΑΡΤΙΟΣ 2020 

 03/03/2020: Ανακοίνωση – Πρόσκληση για οικονομική στήριξη συναδέλφου που 

εργάζεται με εργολαβική σχέση εργασίας στις ΒΕΘ και αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα 

υγείας το νεογέννητο τέκνο του 

 



 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020 

  

 ΜΑΪΟΣ  2020 

 08/05/2020:  4ώρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως 14:00. Ημέρα μνήμης για το 

δυστύχημα της 8ης Μάη 2015. Κατάθεση στεφάνου στο χώρο του μνημείου στις ΒΕΘ 

 

 ΙΟΥΝΙΟΣ  2020 

 02/06/2020:  Εθελοντική  Αιμοδοσία  ΠΕΣΥ – ΒΕΘ 

 29/06/2020: Επιστολή ΠΕΣΥ ΒΕΘ προς Διευθυντή Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης για 

θέματα ΒΕΘ 

 

 ΙΟΥΛΙΟΣ 2020 

 

 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2020 

 

 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 24/09/2020:  Ανακοίνωση για Γενική Συντήρηση στο εργοστάσιο Πολυπροπυλενίου ΒΕΘ 

 28/09/2020:  Συνάντηση του Σωματείου μας με τον Γεν. Δ/ντή Ανθρώπινου Δυναμικού, 

τον Γεν. Δ/ντή Διυλιστηρίων και τον Γεν. Δ/ντή ΒΕΘ στις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στη 

Θεσσαλονίκη για Γενική Συντήρηση Μονάδας Πολυπροπυλενίου, πανδημία και 

χρονίζοντα προβλήματα 

 30/09/2020:  Συνάντηση με Εταιρεία για χορήγηση ελαφρού φαγητού κατά την διάρκεια 

του νυχτερινού ωραρίου 

 30/09/2020:  Οικονομική στήριξη συναδέλφου για πρόβλημα υγείας του τέκνου του 

 

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2020 

 13/10/2020:  Εθελοντική  Αιμοδοσία  ΠΕΣΥ – ΒΕΘ 

 27/10/2020:  Παράδοση σχολικών ειδών που συγκέντρωσαν οι εργαζόμενοι στις ΒΕΘ στο 

«Χαμόγελο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη 

 30/10/2020:  Παρέμβαση στη Διοίκηση για τη μη εκπαίδευση των συναδέλφων που δεν 

είναι οδηγοί Πυροσβέστες 

 

 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020 

 11/11/2020: Συνάντηση με Διευθυντή Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης για ζητήματα 

διαχείρισης της Covid-19 στις εγκαταστάσεις 

 

 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2020 

 04/12/2020: Οικονομική στήριξη στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο Θεσσαλονίκης 



        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ  2021 

 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  2021 

 03/02/2021: Συνάντηση μεταξύ Σωματείου και Εταιρείας στις ΒΕΘ  

 

ΜΑΡΤΙΟΣ  2021 

 04/03/2021: Συνάντηση Σωματείου με Διευθυντή Διυλιστηρίων Θεσσαλονίκης με θέματα   

τη Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ) και το Εργοστάσιο της Καυστικής Σόδας 

(CC) 

 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
           Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Σωματείου μας 
www.pseep.gr, καθώς και το intranet (εσωτερικός ιστοχώρος ΕΛΠΕ), στους Συνδικαλιστικούς 
Φορείς για την ενημέρωσή σας. Εκεί μπορείτε να δείτε τον Απολογισμό Δράσης ΠΣΕΕΠ     
Ιανουάριος 2020 – Μάρτιος 2021.  




























































