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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Στις 8/9/2020 πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας τηρώντας όλα τα μέτρα 
υγιεινής και ασφάλειας που επιβάλλονται λόγω Covid 19.  
 
Στην αρχή της Συνεδρίασης συζητήθηκε και αποφασίστηκε η Ανασύνθεση του ΔΣ, μετά την αποχώρηση 
του συναδέλφου Ζαρκινού Χρήστου. 
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα Μέλη του ΔΣ για τα ακόλουθα θέματα : 

 Σχετικά με την Κλαδική ΣΣΕ Εμπορίας Πετρελαιοειδών & Υγραερίων :  για να γίνει η σύγκλιση του 
Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ) θα πρέπει να τελειώσει η διαδικασία που αφορά τις 
διαδικασίες αιτήματος εξαίρεσης των Εταιρειών από την υποχρεωτικότητα των Συμβάσεων. Για το 
λόγο αυτό, έγινε παρέμβαση από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μέσω της ΓΣΕΕ στέλνοντας επιστολή 
για να προχωρήσουν οι διαδικασίες και σύντομα να κλείσει το θέμα της Κλαδικής. Επίσης, ενόψει της 
Διαπραγμάτευσης για Υπογραφή της Νέας Κλαδικής ξεκίνησε η προετοιμασία της ΠΟΕ και στάλθηκαν 
επιστολές στα Σωματεία Μέλη μας για συλλογή στοιχείων. 

 Έγινε ενημέρωση για τα Σεμινάρια ΕΥΑΕ που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα στις 24 και 25/6/2020 
με συμμετοχή των συναδέλφων από τις εταιρείες του Κλάδου, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας. Επίσης γνωστοποιήθηκε η πραγματοποίηση του αντίστοιχου Σεμιναρίου στη 
Θεσσαλονίκη στις 25/9/2020. 

 Τα Μέλη του ΔΣ ενημερώθηκαν για τη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 3/6/20 στο Υπουργείο 
Ενέργειας, μεταξύ του Προέδρου της ΠΟΕ, του μέλους του ΔΣ της ΠΟΕ και Προέδρου του Σωματείου 
της ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ με τη Γενική Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας και των στελεχών του Υπουργείου 
για την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί στην εξόρυξη. Έγινε εκτενής συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων. Επίσης τέθηκε από τον Πρόεδρο της ΠΟΕ η απουσία εκπροσώπου από την Ελληνική 
Διαχειρίστρια Εταιρία Υδρογονανθράκων ΑΕ (ΕΔΕΥ ΑΕ) και υπήρξε δέσμευση ότι στις επιτροπές που 
θα δημιουργηθούν θα υπάρχει και εκπρόσωπος της ΠΟΕ. 

 Έγινε εκτενής ενημέρωση προς τα Μέλη του ΔΣ για τις ενέργειες που έχουν γίνει από τον Πρόεδρο και 
το Γενικό Γραμματέα για τη συμμετοχή μας σε Προγράμματα Εκπαίδευσης των Εργαζομένων του 
Κλάδου αλλά και ανέργων. Ήδη η πρόταση που έχουμε καταθέσει στο Υπουργείο Ενέργειας έγινε 
αποδεκτή και οι υπηρεσίες του Υπουργείου θα υποβάλουν αίτημα εξειδίκευσης  προς το αντίστοιχο 
Επιχειρησιακό ή Περιφερειακό Πρόγραμμα. Σε πρώτη προτεραιότητα για εμάς είναι το ΕΠΑΝΕΚ που 
αφορά την εκπαίδευση των εργαζομένων του Κλάδου. 

 Αναφέρθηκαν οι δράσεις στο Εξωτερικό και ειδικότερα το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας 
INDUSTRIALL. Μετά από τη Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της INDUSTRIALL η οποία 
πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 1/7/2020, αποφασίστηκε ομόφωνα η αναβολή του 
Συνεδρίου λόγω Covid 19. Tο Συνέδριο αποφασίστηκε ομόφωνα να πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη τον επόμενο χρόνο και συγκεκριμένα από 1η έως 3 Ιουνίου 2021, μετά και από την 
εισήγηση του Προέδρου της ΠΟΕ προς τον Πρόεδρο και Γ.Γραμματέα της INDUSTRIALL . 
 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 
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Η Ομοσπονδία θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στα Σωματεία και τους εργαζόμενους του Κλάδου για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων με συνεχείς επισκέψεις στους χώρους εργασίας - όσο πλέον αυτό 
είναι δυνατόν λόγω της πανδημίας - και με επαφές με τις διοικήσεις των εταιρειών 
συμπεριλαμβάνοντας και τα προβλήματα που ανέκυψαν λόγω Covid 19. 
 
Αποφασίστηκε ομόφωνα ότι θα είμαστε απέναντι στην οποιαδήποτε προσπάθεια της Κυβέρνησης να 
μονιμοποιήσει τα έκτακτα και προσωρινά μέτρα που θεσμοθέτησε για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που προέκυψαν από την πανδημία . 
 
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΕΙΝΑΙ Η ΜΟΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 
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