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ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΣΕ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ  2017-2018 (Δ.Α.ΠΕΝΤ.ΟΜΕΔ  1/2018) 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Μετά από 2,5 χρόνια συνεχούς και επίμονης προσπάθειας από πλευράς της ΠΟΕ αρχικά μέσω 
διαπραγματεύσεων και ακολούθως μέσω της προσφυγής μας στον ΟΜΕΔ, εκδόθηκε η Διαιτητική Απόφαση 
της Πενταμελούς Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας του ΟΜΕΔ για την Κλαδική ΣΣΕ, η οποία ρυθμίζει 
τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Εμπορίας Πετρελαιοειδών και 
Υγραερίων όλης της χώρας και έχει ισχύ από 17.1.2017 έως και 31.12.2018. 
 

Η Δ.Α. ΠΕΝΤ. 1/2018  κατατέθηκε  στο Υπουργείο Εργασίας την 22/5/2018 (πράξη κατάθεσης 7/2018) και 
είναι εκτελεστή για τους εργαζόμενους – μέλη μας  οι οποίοι απασχολούνται σε εταιρείες του κλάδου που 
είναι μέλη του ΣΕΒ και του ΣΕΕΠΕ.  
 

Η ΠΟΕ από την αρχή της διαδικασίας προσπάθησε μέσω του διαλόγου να πείσει ΣΕΒ και ΣΕΕΠΕ ώστε να 
βρεθούν σημεία σύγκλισης για την υπογραφή νέας Κλαδικής ΣΣΕ. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που τορπίλισαν 
αυτόν το διάλογο και οδήγησαν την ΠΟΕ στη λύση του ΟΜΕΔ. 
Η νέα Κλαδική ΣΣΕ θέτει στέρεες βάσεις για το σήμερα και δημιουργεί καινούργιες προοπτικές για το αύριο. Η 
Κλαδική ΣΣΕ όπως αυτή αποτυπώνεται μετά την απόφαση, διατηρεί όλα τα επιδόματα του Κλάδου και 
διαμορφώνει μια νέα δομή στα πλαίσια του σημερινού υφιστάμενου εργασιακού περιβάλλοντος . 
 

Η νέα Κλαδική ΣΣΕ: 

 Διασφαλίζει τις αμοιβές σε αξιοπρεπή επίπεδα για τον Κλάδο 

 Κατοχυρώνει όλα τα επιδόματα της προηγούμενης Κλαδικής  

 Διατηρεί το ύψος των αμοιβών των παλαιών συναδέλφων και αυξάνει το ύψος των αμοιβών των 
νεοπροσληφθέντων, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του ΕΤΕΑΠΕΠ και κατ΄ επέκταση στη 
δυνατότητα διατήρησης αξιοπρεπών συντάξεων για τους εργαζόμενους του Κλάδου. 

 

Σε όλη αυτήν την προσπάθεια η στήριξη των Σωματείων και εργαζομένων του Κλάδου ήταν ουσιαστική και 
σημαντική για να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα. 
Πάγια θέση της ΠΟΕ ήταν ότι η ύπαρξη Κλαδικής ΣΣΕ στο χώρο της Εμπορίας Πετρελαιοειδών και Υγραερίων 
συμβάλλει στον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των Εταιρειών, θέση που ενισχύεται μετά και τη διαφαινόμενη 
εφαρμογή της επεκτασιμότητας .  
 
Η Δ.Α. 1/2018 είναι καταχωρημένη στο site της ΠΟΕ www.poenergias.gr και φωτοαντίγραφα έχουν αποσταλεί 
σε όλα τα Σωματεία μέλη μας . 
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