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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 / ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 2018 
20ο ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ , Αθήνα 27 Ιανουαρίου 2018 

 

Ξεκινάμε τον Διοικητικό απολογισμό της χρονιάς που πέρασε και θέτουμε στόχους ως 
προγραμματισμό δράσης για το επόμενο διάστημα, με βάση τόσο τις εξελίξεις όσο και το 
πρόγραμμα δράσης της 3ετίας 2017 – 2019 που ψηφίσαμε στο 41ο Συνέδριό μας  .  
Διανύσαμε μια ακόμη χρονιά με μνημόνια  και ξεκινήσαμε την νέα μας θητεία συμμετέχοντας μαζί 
με τα σωματεία μέλη μας και τους εργαζόμενους του κλάδου σε όλους τους κοινωνικούς αγώνες , 
απεργιακές κινητοποιήσεις και καλέσματα κοινωνικής αλληλεγγύης ενάντια στις συνθήκες που 
οδηγούν σε απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων , σε συνεχή ύφεση την οικονομία και σε 
φτωχοποίηση την  Κοινωνία . 

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ  
Παρευρεθήκαμε , συμμετείχαμε και στηρίξαμε τα σωματεία μέλη μας σε  απεργίες που προκήρυξαν, 
σε δικαστικούς αγώνες, παρέχοντας νομική, οικονομική αλλά και ηθική στήριξη, όποτε και όπου 
αυτό ζητήθηκε. 
Συμμετείχαμε - όπου καλεστήκαμε - σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις και εκδηλώσεις  των σωματείων 
μελών μας (ΠΣΕΕΠ , ΑΣΠΡΟΦΟΣ , ΚΑΒΑΛΑ OIL , ΝΤΙΑΞΟΝ , Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΣΕΦΑ , MAMIDOIL JET 
OIL , ΣΕΔΕΠΑ , MOTOR OIL). Συμμετείχαμε στο 2ο Διεθνές συνέδριο Πετρελαίου που διοργάνωσε το 
Σωματείο μέλος μας ΠΣΕΕΠ σε συνεργασία με το ΕΕΤΙ. Κάναμε παρεμβάσεις σε Διοικήσεις 
Εταιρειών, συμμετείχαμε μαζί με τα σωματεία μας σε εργατικές διάφορες στην επιθεώρηση 
εργασίας (ΑΣΠΡΟΦΟΣ–ΕΡΜΗΣ). Συμπαρασταθήκαμε και συμμετείχαμε στην εκδίκαση της αγωγής 
των ΕΛΠΕ κατά του σωματείου ΠΣΕΕΠ . 

 

Ακολουθεί μια περιληπτική περιγραφή των σημαντικότερων θεμάτων για τον κλάδο μας, στα οποία  
εστιάσαμε και την χρονιά που πέρασε  :  
Κλαδική ΣΣΕ Πετρελαίου & Υγραερίου – Επιχειρησιακές ΣΣΕ, Υγιεινή και Ασφάλεια στην Εργασία , 
Εργολαβοποίηση στον κλάδο, Επικουρικό Ταμείο ΕΤΕΑΠΕΠ, Αποκρατικοποιήσεις , Διεθνείς σχέσεις - 
συνεργασίες και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης .  

 

          ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΣΕ  
Αμέσως μετά την έναρξη της νέας θητείας μας,  είχαμε να αντιμετωπίσουμε την ουσιαστική άρνηση 
διαπραγματεύσεων από την πλευρά των εργοδοτών για την υπογραφή νέας κλαδικής ΣΣΕ. Η άρνηση 
αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο μη υπογραφής σχεδόν καμίας σύμβασης  που έχει χαράξει ο ΣΕΒ τα 
τελευταία χρόνια,   εκμεταλλευόμενος το γόνιμο έδαφος για τους εργοδότες λόγω της εφαρμογής  
των μνημονιακών αντεργατικών νόμων . Ως εκ τούτου,  προσφύγαμε στον ΟΜΕΔ - με απόφαση του 
Δ.Σ. και μετά από συναντήσεις με τα σωματεία  μας - με στόχο ο κλάδος της Εμπορίας να 
επανακτήσει μια σύμβαση με όρους αμοιβής και εργασίας  αντάξια του χώρου , καθώς τα τελευταία 
χρόνια υπήρχαν σημάδια απορρύθμισης .  
Σήμερα μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις  με τα σωματεία μέλη μας και συναντήσεις με την 
εργοδοτική πλευρά , βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο διαπραγμάτευσης μέσω ΟΜΕΔ, την 
Διαιτησία.  Σκοπός μας είναι - αφού αξιολογήσουμε την Διαιτητική απόφαση  του ΟΜΕΔ – να 
αποφασίσουμε  από κοινού το καλύτερο δυνατό για τους εργαζόμενους του κλάδου. 
Επιδίωξή μας εξακολουθεί να είναι   παράλληλα με τη λειτουργία των κλαδικών μας σωματείων  και 
η δημιουργία επιχειρησιακών σωματείων, όπου δεν υπάρχουν,  με αντίστοιχες ΣΣΕ . 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 
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 ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ  
Η ΠΟΕ προχώρησε τόσο σε παρεμβάσεις σε εταιρείες ( ΑΣΠΡΟΦΟΣ κλπ),  μετά από αιτήματα των 
σωματείων μελών μας  για την επίλυση θεμάτων ΥΑΕ , όσο και στην προσπάθεια να 
πραγματοποιηθούν σεμινάρια εκπαίδευσης στον κλάδο για την περαιτέρω κατάρτιση και 
πιστοποίηση των εργαζομένων υπό την αιγίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ . 
Συμμετείχαμε σε Ημερίδα του ΕΛΙΝΥΑΕ για την Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία , εκθέτοντας τις 
θέσεις μας καθώς και ζητήματα που αφορούν τον κλάδο. 
Στόχος μας, όπως και στο πρόγραμμα δράσης της τριετίας που διανύουμε, είναι η ελαχιστοποίηση 
των ατυχημάτων στον κλάδο μας και η αυστηρή τήρηση των κανόνων ΥΑΕ,  με από κοινού 
παρεμβάσεις  της ΠΟΕ με τα σωματεία και τις επιτροπές ΥΑΕ στις εταιρείες του κλάδου.  
Στο πρόγραμμα δράσης μας είναι οι επισκέψεις – ενημερώσεις με σωματεία και ΕΥΑΕ και η άσκηση 
πίεσης προς τις Διοικήσεις των Εταιρειών για επίλυση θεμάτων Υγιεινής και Ασφάλειας. Βασικός 
στόχος ΟΛΩΝ μας είναι να μη θρηνήσουμε άλλους συναδέλφους μας . 
 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ  
Ένα ακόμη σημαντικό θέμα  το οποίο βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα μας, είναι η ένταξη των 
εργολαβικών εργαζομένων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, στο μόνιμο προσωπικό των 
εταιρειών με ΙΣΟΤΙΜΑ δικαιώματα και ταυτόχρονη αναγνώριση των χρόνων προϋπηρεσίας . 
Σε αυτό το πλαίσιο πραγματοποιήθηκαν και αυτή τη χρονιά  συναντήσεις της Ομοσπονδίας με τα 
σωματεία του κλάδου και με τις αντίστοιχες εταιρείες, αλλά και την ηγεσία των αρμόδιων 
Υπουργείων. Έγιναν παρεμβάσεις σε Εργολαβικές Εταιρείες , μετά από αιτήματα των σωματείων 
μας,  για εργασιακά θέματα (καθυστέρηση ή μη καταβολή μισθών κ.α.) 
Σε συνεργασία με τα σωματεία μας και το ΙΝΕ ΓΣΕΕ ολοκληρώσαμε την πλήρη καταγραφή των 
εργολαβικών εργαζομένων για πρώτη φορά  στον κλάδο μας .  
Η καταγραφή αυτή είναι ίσως η πιο πλήρης αποτύπωση του χάρτη της αγοράς εργασίας στον κλάδο 
μας και αποτελεί στοιχείο στο οποίο θα στηριχτούμε στο μέλλον, προκειμένου να αναδείξουμε το 
θέμα τεκμηριωμένα  προς τις εταιρείες αλλά και τα Υπουργεία, με σκοπό τα επόμενα χρόνια  οι 
μορφές εργασίας τέτοιου τύπου να ελαχιστοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό . 

 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΤΕΑΠΕΠ  
Σημαντική και καθοριστική χρονιά το 2017  για το Επικουρικό μας Ταμείο. 
Πετύχαμε την  επιπρόσθετη χρηματοδότηση του ΕΤΕΑΠΕΠ με αύξηση κατά δύο ποσοστιαίες 
μονάδες επί των εργοδοτικών εισφορών (1.600.000,00 ευρώ  το χρόνο) χωρίς καμία παραχώρηση 
προς την πλευρά του ΣΕΕΠΕ . 
Συμμετείχαμε με καθοριστικές προτάσεις στην διαβούλευση για την τροποποίηση του καταστατικού 
του ΕΤΕΑΠΕΠ. Μέσα στο χρόνο που διανύουμε θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου ΔΣ στο Ταμείο. 
Η ΠΟΕ θα συνεχίσει και το επόμενο διάστημα με προτάσεις και παρεμβάσεις της να συμβάλει 
θετικά στην εξασφάλιση ενός βιώσιμου Ταμείου για την διασφάλιση των συμφερόντων 
εργαζομένων – ασφαλισμένων.    
 

ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  
Πάγια  θέση της Ομοσπονδίας είναι ότι ο Τομέας Ενέργειας ο οποίος αποτελεί βασικό πυλώνα 
ανάπτυξης της οικονομίας πρέπει να διατηρηθεί υπό Δημόσιο έλεγχο με ταυτόχρονη διασφάλιση 
ΟΛΩΝ των θέσεων εργασίας με Ισότιμα Εργασιακά Δικαιώματα.  
Η δημόσια περιουσία και οι  εταιρείες στρατηγικής και εθνικής σημασίας για τη χώρα  συνεχίζουν να 
γίνονται «βορά» από όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις κατ  εντολή των Βρυξελλών  σε ξένα και 
ντόπια ιδιωτικά συμφέροντα . 
Ξεπούλησαν ΟΤΕ , ΛΙΜΑΝΙΑ , ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ , ΟΣΕ , ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ , ΟΠΑΠ , ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ , 
24% ΑΔΜΗΕ , ΜΙΚΡΗ ΔΕΗ και συνεχίζουν με τη ΔΕΗ, την ΕΥΔΑΠ, τον ΟΑΣΑ ΣΤΑΣΥ, το  66% του 
ΔΕΣΦΑ, και την  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, έναν ενεργειακό όμιλο με περισσότερες από 50 θυγατρικές 
που δραστηριοποιείται σε ολόκληρη την Ν.Α. Ευρώπη.  
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Θα είναι εγκληματική η απουσία και ο έλεγχος του Δημοσίου – μέσω της συμμετοχής του στα ΕΛΠΕ– 
ειδικά για έρευνες κοιτασμάτων υδρογονανθράκων σε πετρελαιοπιθανές περιοχές όπως είναι το 
Ιόνιο και η Κρήτη.  
Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της ΠΟΕ και των σωματείων μελών μας στον Όμιλο 
ΕΛΠΕ , αποφασίστηκε ομόφωνα ο κοινός αγώνας  για την διατήρηση του ποσοστού που κατέχει το 
δημόσιο στα ΕΛΠΕ και ο συντονισμός δράσης ενάντια στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας . 
Η Ομοσπονδία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τα σωματεία του Ομίλου παρακολουθώντας τις 
εξελίξεις και πρόκειται να πραγματοποιήσει μια ακόμη ευρεία σύσκεψη των Σωματείων Ομίλου 
ΕΛΠΕ (Ελλάδας & Εξωτερικού) τον Απρίλιο του 2018.  
 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  
Στα πλαίσια της Αλληλεγγύης προς τους εργαζόμενους της Ελλάδας που τα τελευταία χρόνια 
δοκιμάζονται από την οικονομική κρίση λόγω των μνημονίων, πραγματοποιήθηκε μια ακόμη 
επίσκεψη – η 3η κατά σειρά τα τελευταία χρόνια - από κλιμάκιο αποτελούμενο από επικεφαλής των 
οργανώσεων μελών της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας INDUSTRIALL με επικεφαλής τον Γενικό της 
Γραμματέα, την οποία φιλοξενήσαμε οι 3 Ομοσπονδίες ΠΟΕ – ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ – ΠΟΕΜ Μετάλλου . Στην 
συνάντηση αυτή συμμετείχε και η ΓΣΕΕ με παρέμβασή της, η οποία αποτύπωσε την καταστρατήγηση 
των εργασιακών δικαιωμάτων και την απουσία συλλογικών συμβάσεων λόγω των μνημονίων τα 
τελευταία χρόνια .Το θέμα της συζήτησης  «Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και εργασιακά  πριν και 
μετά τα μνημόνια»  τέθηκε και στη συνάντηση που ακολούθησε  με την Υπουργό Εργασίας . Η 
Ομοσπονδία μας έθεσε ένα ακόμη θέμα, σημαντικό για τον κλάδο μας αλλά και γενικότερα , αυτό 
της εργολαβοποίησης . 
Φιλοξενήσαμε την συνεδρίαση του Προεδρείου του Δικτύου στην Αθήνα και  συμμετείχαμε σε όλες 
τις διαδικασίες του Δικτύου RETUNSEE (Προεδρείο , Γενική Συνέλευση , Ημέρα δράσης και 
αλληλεγγύης για τους Κροάτες εργαζόμενους, Γραμματεία Διύλισης Πετρελαίου).  
Η ΠΟΕ κατέχει θέση μετά από πολλά χρόνια στην Εκτελεστική Επιτροπή της INDUSTRIALL Ευρώπης 
και συμμετείχαμε στις δύο συνεδριάσεις που έγιναν μέσα στο 2017.  
Πραγματοποιήθηκε  μία ακόμα 3μερής συνάντηση μεταξύ ΠΟΕ , Συνδικάτου Πετρελαίου Αιγύπτου 
και Συνδικάτου Κύπρου ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ, στην οποία  συμμετείχαμε με αντιπροσωπεία σωματείων 
μελών μας.  
Συμμετείχαμε σε συνάντηση με το συνδικάτο ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ ΠΕΟ στην Κύπρο με το σωματείο μέλος 
μας ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ . 
Συμμετείχαμε σε όλα τα καλέσματα του συνδικαλιστικού χώρου (Συνέδριο ΕΚΕΔΑ, Γενική Συνέλευση 
ΕΤΕ ΔΕΗ κλπ.). Δηλώσαμε την συμπαράστασή μας με υιοθέτηση ψηφισμάτων για εκδίκαση δίκης 8 
μηχανικών ΤΕΕ και καταγγελίες  για απολύσεις στο ΕΛΙΝΥΑΕ ζητώντας ταυτόχρονα να μην  
υποβαθμιστεί ο ρόλος του Ινστιτούτου.  
Ανταποκριθήκαμε στο κάλεσμα του σωματείου μέλους μας ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ για οικονομική ενίσχυση 
λόγω προβλήματος υγείας τέκνου συναδέλφου μας .  Υπήρξε άμεση ανταπόκριση από τα σωματεία 
μας στα καλέσματα για οικονομική στήριξη μέλους οικογενείας συναδέλφου ΠΣΕΦΑ αλλά και στα 
καλέσματα για Αιμοπετάλια από σωματεία  ΣΕΔΕΣΦΑ και ΠΣΕΕΠ.  
Συνεχίσαμε να στηρίζουμε των αγώνα των εργαζομένων στην ΒΦΛ για το δικαίωμά τους στην 
εργασία.  Κάναμε παρέμβαση στην εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων της ΔΕΠΑ κατά της ΒΦΛ. 
Στηρίξαμε οικονομικά αλλά και με συχνή παρουσία  μας τον αγώνα του  σωματείου εργαζομένων 
ΣΚΟΤ ενάντια στην εκ περιτροπής εργασία , κάναμε παρέμβαση στην Εταιρεία TOP GAZ ΥΓΡΑΕΡΙΑ 
μετά το σοβαρό ατύχημα που  είχαν τρεις εργαζόμενοι και κλιμάκιο της ΠΟΕ τους επισκέφθηκε στο 
νοσοκομείο. Στηρίξαμε με την παρουσία μας αλλά και οικονομικά με νομική κάλυψη τους 
εργαζόμενους της THERMOIL –GAS OIL και παρευρεθήκαμε στην συμφιλιωτική σύσκεψη που έγινε 
με την Εταιρεία στο Υπουργείο Εργασίας για την καταβολή των δεδουλευμένων τους .  
Με την ουσιαστική συμβολή των σωματείων μελών μας αλλά και του RETUNSEE και των 
οργανώσεων μελών του, στηρίξαμε οικονομικά τους πλημμυροπαθείς στην Μάνδρα Αττικής . Μέσα 
στο 2017 δόθηκαν δωροεπιταγές των 100 ευρώ σε 73 οικογένειες  και μέσα στον Γενάρη του 2018 – 
όπου και ολοκληρώθηκε η δράση μας αυτή – δόθηκαν και σε άλλες 63 οικογένειες . 
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Σειρά θεμάτων που χρόνιζαν - λόγω της κατάργησης ουσιαστικά των εργατικών δικαιωμάτων και την 
αλλαγή της νομοθεσίας με την επιβολή μνημονίων - όπως είναι η Κλαδική ΣΣΕ , η βιωσιμότητα του 
Επικουρικού Ταμείου, η καταγραφής εργολαβικού προσωπικού κ.α., τείνουν - πιστεύουμε - μέσα 
από σωστούς χειρισμούς να ολοκληρωθούν είτε να προχωρήσουν ένα βήμα παραπάνω  . 
Τα ζητήματα του κλάδου μας απαιτούν συνεχή διαπραγμάτευση και πάνω από όλα  κοινό αγώνα  
από τη βάση για καλύτερο αποτέλεσμα .   
 
Για την γενικότερη κατάσταση στην Ελλάδα , λαμβάνοντας υπόψη και το πολυνομοσχέδιο που 
ψηφίστηκε πρόσφατα και περιλαμβάνει την ευθεία παρέμβαση στον 1264/82 , κατασχέσεις 
(πλειστηριασμούς) της ιδιωτικής περιουσίας , ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας και περαιτέρω 
μείωση κοινωνικών επιδομάτων , το συνδικαλιστικό κίνημα θα πρέπει αντιδράσει οργανωμένα σε 
ένα κοινό μέτωπο. 
 Ο Αγώνας μπορεί να κερδηθεί μέσα από ουσιαστική ενεργοποίηση και ευρεία στήριξη με κοινό 
συντονισμό από ΓΣΕΕ , Ομοσπονδίες , Εργατικά Κέντρα, Σωματεία , Συλλογικότητες και κοινωνία . 

 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  

 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ 

ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ 
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