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ΨΗΦΙΣΜΑ  

15ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΟΕΠΔΧΒ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  6/02/10 

 
Εμείς οι εκπρόσωποι του 15ου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 

Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια & Χημική Βιομηχανία , που συνήλθε στις 6 
Φλεβάρη 2010 στoν Ασπρόπυργο, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε ομόφωνα  τα ακόλουθα :  
 
1. Θετική Σύγκλιση των επιχειρησιακών ΣΣΕ κατά Όμιλο στον Κλάδο και ενοποίηση των 
Πρακτικών Συμφωνίας – Πρωτοκόλλων στην Κλαδική ΣΣΕ της Εμπορίας. 
  
2. Ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων στα ΥΓΡΑΕΡΙΑ και στην ΝΤΙΑΞΟΝ . 
 
3. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι με Εργολαβική Σχέση Εργασίας που καλύπτουν Πάγιες και 
Οργανικές θέσεις στις εταιρείες του Κλάδου, να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε Αορίστου 
χρόνου και να ενταχθούν στην ανθρωποδύναμη της κάθε εταιρείας σύμφωνα με τις όποιες 
διαδικασίες υπάρχουν και ορίζονται . Οι υπόλοιποι συνάδελφοι να αμείβονται με την Κλαδική 
ΣΣΕ που υπογράφει η Ομοσπονδία με τον ΣΕΒ . Τα πιο πάνω να πραγματοποιούνται με ευθύνη 
εφαρμογής τους  από τα επιχειρησιακά ή Κλαδικά Σωματεία  του Κλάδου . 
 
4. Ένταξη όλων των εργαζομένων του Κλάδου στο ΤΕΑΠΕΠ . 
 
5. Συγχώνευση των δραστηριοτήτων της Ασπροφός εντός της ΕΛΠΕ στα πλαίσια της 
περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας , της διαφάνειας , της ελαχιστοποίησης του κόστους και 
της απόλυτα ορθολογικής αντιμετώπισης των επενδύσεων του Ομίλου. 
 
6. Η εξαγγελία της κυβέρνησης για την αύξηση του φόρου στα καύσιμα όχι απλώς αποτελεί 
πρόκληση για τους εργαζόμενους της χώρας αλλά συνιστά και κοινωνικό έγκλημα αφού πρώτα 
από όλους πλήττει τους χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζόμενους με μικρό εισόδημα . 
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών όπως είναι τα 
καύσιμα . 
Είναι γνωστό πως για τις απαράδεκτα υψηλές τιμές στα καύσιμα υπεύθυνοι είναι η βαριά 
φορολογία και τα τεράστια υπερκέρδη των μονοπωλίων. 
Εμείς οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια συμπορευόμαστε με τους εργαζόμενους και τους αγρότες 
στην χώρα και ζητάμε κατάργηση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα και ειδικότερα του Ειδικού 
φόρου κατανάλωσης . 
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