
              
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
PAN HELLENIC FEDERATION OF EMPLOYEES IN PETROLEUM PRODUCTS - REFINERIES & 

CHEMICAL INDUSTRY

Αριθμός Απόφασης 4893/1999 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
INTERNET : www.poedxb.gr     Μέλος της ΓΣΕΕ και των ICEM , EMCEF,RETUN SEE  E mail :  poedxb@otenet.gr

 
Αριθμ.πρωτ : 6004               Ημερομηνία : 24/8/09  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Η Διοίκηση της Ομοσπονδίας εκφράζει τα συλλυπητήρια και την αμέριστη συμπαράσταση της στους συγγενείς 
του συναδέλφου μας Παναγιώτη Λίγγου, όπου και όποτε της ζητηθεί, ως το ελάχιστο προς τον θανόντα 
συνάδελφο. 
 
Συνάδελφοι, 
Μετά από τηλεφωνική μας συνεννόηση με την ΓΣΕΕ , το ΕΛΙΝΥΑΕ,  το ΕΚΕΔΑ,  και το ΠΣΕΕΠ, πήγαμε στο χώρο 
των ΒΕΑ όπου έγινε στις 20 Αυγούστου το θλιβερό περιστατικό . 
Ακολούθησε σύσκεψη στα γραφεία της Εταιρείας όπου δόθηκαν οι πρώτες εξηγήσεις από τους εκπροσώπους της 
ΕΛΠΕ . Από την πλευρά της Ομοσπονδίας τονίστηκαν, πέρα των άλλων επισημάνσεων που έγιναν από τους 
άλλους εκπροσώπους των οργάνων, τα παρακάτω  : 
 
Α) Υπάρχουν κατά την άποψή μας ευθύνες της Διοίκησης ως προς τους χρόνους των εκάστοτε προσλήψεων . 
Απορρίπτουμε κάθετα την όποια λογική που βασίζεται πρωτίστως στο οικονομικό όφελος από μείωση 
μισθοδοσίας. Προσλήψεις που γίνονται έγκαιρα πριν από τις αποχωρήσεις ή συνταξιοδοτήσεις κερδίζουν εμπειρία 
και άριστη απορρόφηση της τεχνογνωσίας . 
 
Β) Ζητήσαμε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια εκπαίδευσης σύμφωνα με τον βαθμό συνθετότητας που έχει το 
αντικείμενο εργασίας του κάθε νεοπροσλαμβανόμενου στις μονάδες παραγωγής αλλά και γενικότερα καθώς και η 
δια βίου εκπαίδευση να μπει σε καλύτερες βάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι σήμερα τουλάχιστον έχουμε 
αποδεχθεί όλοι μας ότι η εκπαίδευση και τα τυπικά – ουσιαστικά προσόντα, όπως φαίνονται και στα περιγράμματα 
των χειριστών, είναι επιβαλλόμενα για την ασφάλεια των εργαζομένων και της εγκατάστασης . Ο εκπρόσωπος του 
ΕΛΙΝΥΑΕ έκανε συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και πιστεύουμε ότι επιβάλλεται να βρουν 
ανταπόκριση από την ΕΛΠΕ. 
 
Γ) Η Ομοσπονδία ζήτησε και πήρε την διαβεβαίωση από τους εκπροσώπους της εταιρείας ότι οι 
νεοπροσληφθέντες δεν θα εμπλακούν ενεργά για λόγους ασφάλειας στο επικείμενο SHUT DOWN . Θα κάνουν 
μάθημα στην αίθουσα όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο Γενικός  Διευθυντής Διυλιστηρίων .         
 
Οι εργαζόμενοι του Κλάδου μας με τα συνδικαλιστικά τους όργανα απαιτούν η Υγιεινή & Ασφάλεια 
των εργαζομένων και η καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων να είναι το κυρίαρχο ζητούμενο και να 
βελτιώνονται συνεχώς . 
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