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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Χτες στις 11.00 το πρωί επιδόθηκε αγωγή της Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΔΑΣ Δ. και ΣΙΑ Ο.Ε.» 
προς το Σωματείο των εργολαβικών εργαζομένων στα ΕΛΠΕ «Σωματείο Εργαζομένων σε Εργολάβους 
στις Επιχειρήσεις Πετρελαιοειδών Φυσικού Αερίου και Χημικής Βιομηχανίας - ΣΕΕΠ», καλώντας τους 
να παραστούν στις 13.00 στα Δικαστήρια Ευελπίδων για να εκδικαστεί η αγωγή κατά της απεργίας .  
 
Η ΠΟΕ παρέστη με το Νομικό της Σύμβουλο ο οποίος ζήτησε αναβολή της εκδίκασης για σήμερα το 
πρωί, ώστε να προετοιμαστεί για την εκδίκαση της υπόθεσης γιατί δεν είχε προλάβει να διαβάσει 
ούτε καν την αγωγή. Η πρόεδρος του Δικαστηρίου έκανε δεκτή την πρόταση του Νομικού μας 
Συμβούλου και όρισε δικάσιμο για σήμερα στις 9.00 το πρωί.  
Στο πεντάλεπτο διάλειμμα που μεσολάβησε για να ενημερώσει τα δύο μέρη σε ποια αίθουσα θα 
εκδικαστεί η υπόθεση , άλλαξε την απόφασή της και ανακοίνωσε ότι τελικά θα εκδικαστεί την ίδια 
ημέρα , δίνοντας «περιθώριο μιας  ολόκληρης ώρας» για να προετοιμαστεί ο δικηγόρος. 
Κατατέθηκε αίτηση εξαίρεσης της έδρας και περίπου στις 17.00 , εκδικάστηκε τελικά η αγωγή με 
ταυτόχρονη απόρριψη του αιτήματος. 
Όπως καταγγείλαμε στην πρόσφατη ανακοίνωσή μας, τα ΕΛΠΕ έστησαν απεργοσπαστικό μηχανισμό 
με ανεκπαίδευτους εργαζομένους, θέτοντας σε κίνδυνο τους εργαζόμενους και την Εγκατάσταση. 
Για το παραπάνω γεγονός των ανασφαλών συνθηκών λειτουργίας της Εγκατάστασης και των 
κινδύνων που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη απόφαση της Διοίκησης των ΕΛΠΕ, κατατέθηκε 
μήνυση στο Αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα. 
Μετά από αυτές τις εξελίξεις και δεδομένης της απόφασης του Δικαστηρίου που κοινοποιήθηκε 
σήμερα στο Σωματείο μέλος μας ΣΕΕΠ, η Ομοσπονδία προκηρύσσει 24ωρη απεργία από σήμερα 
Πέμπτη 4 Απριλίου 2019 και ώρα 15.00 μέχρι αύριο Παρασκευή 5 Απριλίου και ώρα 14.59, στις 
εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ στο Νομό Θεσσαλονίκης.  
 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας καλεί την Διοίκηση των ΕΛΠΕ να προβεί σε όλες τις 
απαραίτητες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων στη Θεσσαλονίκη 
επιτρέποντας την είσοδο του Προσωπικού Ασφαλείας, να σταματήσει το LOCKOUT και να καλέσει 
τους εκπροσώπους του Σωματείου ΣΕΕΠ σε γόνιμο και ειλικρινές διάλογο για την επίλυση των 
χρόνιων εργασιακών και μισθολογικών, δίκαιων, αιτημάτων τους. 
Σε αντίθετη περίπτωση η ΠΟΕ μαζί με τα Σωματεία και τους εργαζόμενους καθιστά σαφές ότι θα 
συνεχίσουμε τον αγώνα για την υπεράσπιση του δικαιώματος της απεργίας . 
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