
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, 
 
Η διαπραγμάτευση για την σύναψη Κλαδικής Συμβάσης, γίνεται μέσω της 
διαδικασίας Μεσολάβησης στον ΟΜΕΔ, μετά από προσφυγή της ΠΟΕ. 
Στην διαπραγμάτευση αυτή από πλευράς εργοδοτών παρουσιάστηκε μια 
αντιπροσωπεία που εκπροσωπούσε ΣΕΒ  & ΣΕΕΠΕ, και τα δύο από τα τρία 
πρόσωπα που την αποτελούσαν είχαν σχέση με την εταιρία Πετρογκάζ. 
Όταν  άρχισε να διαφαίνεται πως η πρόταση για διαχωρισμό της σύμβασης σε 
Πετρέλαια & Υγραέρια, έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι σκοποί όσων ήθελαν να 
πέτυχουν μειώσεις μισθών, αλλά και από την άλλη να φαίνεται ότι ακολουθούν και 
την Κλαδική ΣΣΕ δεν θα περνούσε, έγινε και αυτό!  
Η εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ απέσυρε τα πρόσωπα που συμμετείχαν σαν 
διαπραγματευτική ομάδα και ζήτησε την διαγραφή της από τον ΣΕΒ, έτσι ώστε  
αν καταλήξουν οι διαπραγματεύσεις και συναφθεί Κλαδική ΣΣΕ, η εταιρία δεν 
θα υποχρεούται να την «ακολουθήσει»! 
 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,  
Πρόκειται για μια εταιρία που διατυμπάνιζε και  υποστήριζε προς πάσα κατεύθυνση 
ότι είναι υπέρ της κλαδικής  σύμβασης! 
 
Πρόκειται για μια εταιρία που πάντα πρωταγωνιστούσε  και συμμετείχε ενεργά με 
τους εκπροσώπους της σε κάθε σύναψη κλαδικής σύμβασης! 
 
Εδώ βλέπουμε τον απόλυτο  εμπαιγμό των εργαζομένων από τις εταιρίες. 
 
Μένει να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες του κλάδου που  έχουν  
συνάψει επιχειρησιακές συμβάσεις, ή δεν έχουν και συνεχίζουν να 
εφαρμόζουν την Κλαδική Σύμβαση που έληξε το 2013. Θα έρθουν στη 
διαπραγμάτευση για σύναψη κλαδικής σύμβασης ή όλα αυτά τα χρόνια  ερχόντουσαν  
μόνο και μόνο, γιατί τους το επέβαλε ο νόμος και η υπογραφή του εκάστοτε 
υπουργού για υποχρεωτικότητα και επεκτασιμότητα;   
Αποτελεί η Κλαδική Σύμβαση το “δίχτυ ασφαλείας” για όλους τους 
εργαζόμενους του κλάδου; 
Αποτελεί η Κλαδική Σύμβαση το πιο ισχυρό όπλο κατά του αθέμιτου 
ανταγωνισμού, όπως μέχρι και  σήμερα υποστηρίζουν  οι εκπρόσωποι των 
εργοδοτών;  
Αυτά μένει να απαντηθούν με την στάση όλων μας! 
 
Καλούμε την εταιρία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ, έστω και την ύστατη ώρα να αναθεωρήσει 
την στάση της και να προσέλθει εκ νέου στην διαπραγμάτευση για Κλαδική 
Σύμβαση, αποκαθιστώντας το κύρος της απέναντι στην ιστορία της και την 
εμπιστοσύνη που της επέδειξαν οι εργαζόμενοί της. 
 

               ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΣΥΕΠΥ & ΑΛΠΕ) & ( Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ)  

 

                           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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