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ΥΠΟΜΝΗΜΑ  
ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ   
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2013/30/ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  
που κατατέθηκε στην Αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για την Ασφάλεια στις Υπεράκτιες 

Εργασίες Υδρογονανθράκων 
 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας (ΠΟΕ) είναι η δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση 
των εργαζομένων στον Κλάδο Πετρελαίου, Έρευνας και Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων , 
Φυσικού Αερίου, Υγραερίου και Χημικής Βιομηχανίας , καλύπτει πανελλαδικά τους εργαζόμενους 
στον κλάδο πετρελαίου και Αερίου και  εκπροσωπεί 7 χιλιάδες εργαζόμενους . Είναι μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων (IndustriAll European Trade Union), της Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Συνδικάτων (Industriall Global Union) και ιδρυτικό μέλος του Περιφερειακού 
Δικτύου Συνδικάτων Ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης (RETUN-SEE) . 
 

Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε ενεργά στην Επιτροπή που δημιούργησε η INDUSTRIALL για την 
διμερή διαβούλευση με την αντίστοιχη Επιτροπή Ενέργειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη 
διαμόρφωση της ΟΔΗΓΙΑΣ  2013/30/ΕΕ και εν συνεχεία μέσω της ίδιας Επιτροπής στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής της ΟΔΗΓΙΑΣ στις χώρες που συμμετείχαν τα αντίστοιχα 
συνδικάτα . 
 
Συμμετείχαμε στην δημόσια διαβούλευση στις 22/2/2016  επί του Σχεδίου Νόμου που είχε 
αναρτηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την εναρμόνιση της Οδηγίας 
2013/30/ΕΕ στην Ελληνική Νομοθεσία με προτάσεις μας επί των άρθρων (παρατίθενται  
συνημμένες). 
 
Οι βασικές μας θέσεις και προτάσεις επί του σχεδίου Νόμου  εστιάζονταν κυρίως :  
 

 Σαφής διαχωρισμός της Αδειοδοτούσας Αρχής από την Αρμόδια Αρχή με σαφή 
προσδιορισμό αρμοδιοτήτων εκάστης εξ αυτών ( Μοντέλο Νορβηγίας) 

 Θεσμοθέτηση  μέσω του παρόντος Νόμου της εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας μας 
στην Αρμόδια Αρχή . 

 
Μετά την κατάθεση του Σχεδίου νόμου όπου δεν γίνεται διαχωρισμός της Αδειοδοτούσας 
Αρχής από την Αρμόδια Αρχή , η πρόταση της Ομοσπονδίας μας επικεντρώνεται ως 
ακολούθως: 

 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 
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 Στο Άρθρο 6 παράγραφο 8 επί του Σχεδίου Νόμου  
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας , Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται διαδικασία για την ουσιαστική 
συμμετοχή σε τριμερή διαβούλευση μεταξύ της Αρμόδιας Αρχής, των διαχειριστών και των 
ιδιοκτητών Μ.Π.Εγκ., των εκπροσώπων  των εργαζομένων και της Δευτεροβάθμιας 
Συνδικαλιστικής Οργάνωσης , με αντικείμενο τον καθορισμό προτύπων και πολιτικών για την 
πρόληψη σοβαρών Ατυχημάτων.»  

 
Η συμμετοχή και της Δευτεροβάθμιας Συνδικαλιστικής Οργάνωσης στην τριμερή διαβούλευση, 
που τη θεωρούμε επιβεβλημένη, θα συμβάλει ουσιαστικά στον καθορισμό προτύπων και 
πολιτικών για την πρόληψη σοβαρών Ατυχημάτων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος 
λόγω του ότι η πλειοψηφία των γεωτρητικών δραστηριοτήτων μελλοντικά θα λάβουν χώρα σε 
περιοχές της Ελλάδας που βασίζονται κυρίως στον τουρισμό .           
  
Η Ομοσπονδία μας είναι η μοναδική στην Ελλάδα με σωματεία μέλη και ανθρώπινο δυναμικό 
που έχουν εμπειρία τόσο σε ερευνητικές, γεωτρητικές δραστηριότητες αλλά και σε παραγωγή 
υδρογονανθράκων . Εμπειρία που ξεκινάει πριν από πολλά χρόνια με την παραγωγική 
δραστηριότητα στον ΠΡΙΝΟ , τη δημιουργία της ΔΕΠ ΑΕ μετέπειτα ΔΕΠ-ΕΚΥ και συνεχίζεται μέχρι 
και σήμερα με την ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ . 
 
Η θέση μας για θεσμοθέτηση εκπροσώπησης της Ομοσπονδίας στην Αρμόδια Αρχή παραμένει 
όταν εφαρμοστεί ο διαχωρισμός της Αρμόδιας Αρχής από την ΕΔΕΥ . 
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