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Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Στο  πλαίσιο  αντιμετώπισης  των  προβλημάτων  λειτουργίας  στη   μονάδα  32  στις  

ΒΕΕ,  πραγματοποιήθηκε  σήμερα  συνάντηση  των  εκπροσώπων  του  Σωματείου  μας  με  

τον  Γεν.  Δ/ντή  Διυλιστηρίων. 

 Ενημερωθήκαμε  διεξοδικά  τόσο  για  το  μέγεθος  του  προβλήματος  όσο  και  για  

τις  λύσεις  που  προτάσσονται  και  έχουν  ήδη  δρομολογηθεί.  Τονίστηκε  από  την  πλευρά  

μας,  η  ανάγκη   της  όσο  το  δυνατόν  συντομότερης  και  ασφαλέστερης  επίλυσης  του  

συγκεκριμένου  θέματος  καθώς  και  η  θωράκιση  της  καθημερινής  λειτουργίας  των  

εγκαταστάσεων  με  τον  απαραίτητο  εφεδρικό  εξοπλισμό,  έτσι  ώστε  να μην  βρισκόμαστε  

στη  θέση  του  να  σταματάνε  οι  μονάδες  κάθε  τόσο,  επιβαρύνοντας  εργαζόμενους  και  

εξοπλισμό.   

 Καλούμε  τους  συναδέλφους  μας  να  είναι  ιδιαίτερα προσεκτικοί  στη  διαδικασία  

αποκατάστασης  καθώς  δεν  πρόκειται  να  γίνει  ανεκτή  καμία  προσπάθεια  εκβιασμού   ή  

παράβλεψης  των  απαιτούμενων  κανόνων  ασφαλείας. 

 Σε  κάθε  περίπτωση  τη  λύση  τελικά  θα  τη  δώσει  για  μία  ακόμα  φορά  η  υψηλή  

επαγγελματική  κατάρτιση  και  το  αίσθημα  ευθύνης  που  όλοι  οι  συνάδελφοι  διαθέτουν.   

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Σήμερα  επίσης  πραγματοποιήθηκε  ευρεία  σύσκεψη  μεταξύ  της  Ομοσπονδίας  μας  

και  των  Σωματείων  του  Κλάδου  της  Διύλισης,  με  κύριο  θέμα  συζήτησης  τις  τελευταίες  

εξελίξεις  στο  θέμα  της  αναγνώρισης  των  ειδικοτήτων  του Χειριστή  Μονάδων  Παραγωγής  

και  του  Χειριστή  Διακίνησης  Πετρελαιοειδών.  Μετά  και  την  έγκριση  χρηματοδότησης  

μέσω  ΕΣΠΑ  των  Επιτροπών  που  θα  επικαιροποιήσουν  τα  συγκεκριμένα  επαγγελματικά  

περιγράμματα,  συμφωνήθηκε  η  σύσταση  Σωματειακών  Επιτροπών  που  θα  αναλάβουν  

να  τρέξουν  ταυτόχρονα  τη  συγκεκριμένη  διαδικασία  έτσι  ώστε  να  ελαχιστοποιηθεί  στο  

μέγιστο  δυνατό  βαθμό  η  χρονική  διάρκεια  ολοκλήρωσης  μίας  τόσο  σημαντικής  και  

σοβαρής  διεκδίκησης.   

 Μια  διεκδίκηση  που  έχει  βρει  επιτέλους  το  δρόμο  της  και  που  θα  αποτελέσει  

σημείο  αναφοράς  για  τις  επόμενες  γενιές  χειριστών. 
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