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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Στις 4/6/2020 πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας μας με 
τη φυσική παρουσία αλλά και τηλεδιάσκεψη των μελών του ΔΣ. ‘Έγινε ενημέρωση από τον πρόεδρο 
για όλα τα τρέχοντα θέματα που μας απασχολούν ως εργαζόμενους και ως πολίτες αλλά και 
γενικότερα για τις δράσεις της ΠΟΕ την τελευταία δύσκολη περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια της 
Πανδημίας . 
 

 Σχετικά με την Κλαδική ΣΣΕ Εμπορίας Πετρελαιοειδών & Υγραερίων : 
Αμέσως μετά την υπογραφή της Κλαδικής ΣΣΕ καταθέσαμε αίτηση για να κηρυχθεί η Κλαδική 
ΣΣΕ γενικά υποχρεωτική στον Κλάδο Εμπορίας – Πετρελαιοειδών και Υγραερίων. Εν μέσω 
πανδημίας κορωνοϊού με τη βοήθεια του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη Μελέτη 
που στηρίζει την υποχρεωτικότητα της Κλαδικής και να κατατεθεί ολοκληρωμένος ο φάκελος 
στο ΑΣΕ (Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας) για να κηρυχθεί η Κλαδική ΣΣΕ υποχρεωτική. 
Περιμένουμε τη σύγκλιση του ΑΣΕ από τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας για τη 
μελέτη του φακέλου μας και τη θετική εισήγηση προς τον Υπουργό για την υποχρεωτικότητα 
της Κλαδικής ΣΣΕ. 
 

 Όλες οι δράσεις στο εξωτερικό όπως το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας που είχε 
προγραμματιστεί για τις 26 έως 28 Μάη 2020 στη Θεσσαλονίκη, αναβλήθηκαν και 
μεταφέρθηκαν σε νέες ημερομηνίες για τον επόμενο χρόνο 2021 .  
 

 Έγινε αναφορά από τα μέλη του ΔΣ για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στους επιμέρους 
χώρους εργασίας από την εφαρμογή των μέτρων λόγω της πανδημίας και την εφαρμογή της 
τηλεργασίας, καθώς και εκτενής συζήτηση για τις τυχόν προκλήσεις και τα προβλήματα που θα 
κληθούμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον . 
 

 Έγινε εκτενής ενημέρωση του ΔΣ από το συνάδελφο Μ. Κελαϊδάκη, μέλος της Διοίκησης της 
ΠΟΕ και πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ για το πρόβλημα που 
δημιουργήθηκε στην εταιρεία ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ λόγω της μείωσης των τιμών πετρελαίου. Η ΠΟΕ 
έστειλε επιστολή στον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας για συνάντηση της ΠΟΕ μαζί και με 
το Σωματείο της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ για να γνωστοποιήσουμε τις θέσεις μας και να ενημερωθούμε για 
τις προθέσεις του Υπουργείου για την επίλυση των προβλημάτων που προέκυψαν στην 
εταιρεία. 
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 Έγινε ενημέρωση στο ΔΣ για την παρέμβαση με επιστολή που στάλθηκε στη Διοίκηση της 
ΔΕΠΑ, για την άδικη μετακίνηση σε άλλη Εταιρεία - παρά τη θέλησή της - της συναδέλφου Γεν. 
Γραμματέα του Σωματείου ΣΕΔΕΠΑ. 
 

 Αποφασίστηκε να διερευνηθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης μέσα στον Ιούνιο των 
αναβληθέντων Σεμιναρίων των Μελών των ΕΥΑΕ, με την προϋπόθεση τήρησης των μέτρων για 
την αντιμετώπιση της Πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, θα 
ενημερωθούν έγκαιρα τα Σωματεία Μέλη μας και οι Επιτροπές ΥΑΕ. 

 
 
Πριν την εκδήλωση της πανδημίας η ΠΟΕ επισκέφθηκε εργασιακούς χώρους και συζήτησε με τους 
εργαζόμενους και τα Σωματεία του κάθε χώρου . Επίσης σε συνέχεια επιστολών μας στις Διοικήσεις 
Εταιρειών πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με αυτές, κατά τις οποίες συζητήθηκαν τα προβλήματα 
που έχουν δημιουργηθεί στους χώρους τους. 
  
Συμφωνήσαμε ομόφωνα ότι είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε προσπάθεια από την Κυβέρνηση για 
τη μονιμοποίηση των έκτακτων και προσωρινών μέτρων που θεσμοθετήθηκαν στη λογική 
αντιμετώπιση της Πανδημίας και δηλώσαμε ότι θα απαντήσουμε με ενότητα και αγώνα στις 
οποιεσδήποτε προσπάθειες περεταίρω συρρίκνωσης των εργασιακών και συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων . 
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