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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
Την Παρασκευή  4/12/2020 πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ομοσπονδίας με τηλεδιάσκεψη . Έγινε ενημέρωση από τον Πρόεδρο για όλα τα θέματα που μας 
απασχολούν ως εργαζόμενους του κλάδου, καθώς επίσης και για τις δράσεις της ΠΟΕ την τελευταία 
δύσκολη περίοδο καθ΄όλη την διάρκεια της πανδημίας . 
 

Ορισμένα από τα  σημαντικότερα θέματα που εστιάσαμε είναι όπως παρακάτω :  

 Αποφασίσαμε το διεκδικητικό πλαίσιο για την νέα ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ & ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ αξιολογώντας τις θέσεις των σωματείων μελών μας  και 
συγκροτήσαμε ομάδα διαπραγμάτευσης η οποία θα αναλάβει τις  συζητήσεις με τον ΣΕΒ για την 
υπογραφή της νέας Κλαδικής ΣΣΕ . 
Σε αναμονή της  σύγκλησης του ΑΣΕ , στόχος της ΠΟΕ και των Σωματείων Μελών της εξακολουθεί 
να είναι η θεσμοθέτηση της επεκτασιμότητας της υπάρχουσας Κλαδικής ΣΣΕ σε όλο τον Κλάδο. 

 Αποφασίστηκε Ομόφωνα να προχωρήσουμε σε 24ωρη απεργία στον Κλάδο την Ημέρα κατάθεσης 
προς ψήφιση του Νομοσχεδίου για την κατάργηση των  εργασιακών και  συνδικαλιστικών 
δικαιωμάτων.  
Σε γενικότερο κλίμα, έγινε αναφορά από τα μέλη του ΔΣ για τα προβλήματα που παρουσιάζονται 
στους χώρους εργασίας από την εφαρμογή των μέτρων λόγω πανδημίας αλλά και λόγω της 
τηλεργασίας και έγινε εκτενής συζήτηση για τις προκλήσεις που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε 
στο μέλλον.  

 Το Τακτικό Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ για το 2021 συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει να  
πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία . Σε επόμενο ΔΣ θα αποφασιστεί ο τόπος και ο χώρος 
διεξαγωγής αν αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα πάντα και με την εξέλιξη της πανδημίας . 

 Σχετικά με την ρύθμιση ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ «ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ΚΑΙ «ΧΕΙΡΙΣΤΗ  ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και 
σε συνέχεια της τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήσαμε με το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ τα εμπλεκόμενα 
Σωματεία μέλη μας και το ΕΚΕΔΑ, αποφασίστηκαν μια σειρά δράσεις  για το επόμενο διάστημα. 

 

Τέλος η ΠΟΕ συνεχίζοντας της δράση της στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεγγύης,  αποφάσισε να 
ενισχύσει το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ , το οποίο έχει φιλοξενήσει πάνω από 200 παιδιά και 
αντιμετωπίζει σοβαρότατο πρόβλημα συνέχισης της λειτουργίας  του .  
Καλούμε όσα σωματεία μέλη μας το επιθυμούν να ανταποκριθούν σε αυτήν την έκκληση για βοήθεια . 
(συνημμένη ανακοίνωση  /  http://www.paidikoxorio.gr  ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ). 
 

Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι , 
Για τις πρωτόγνωρες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι και ως πολίτες, οφείλουμε με 
ενότητα και αλληλεγγύη να συνεχίσουμε τις δράσεις και τους αγώνες μας, για να προφυλάξουμε τις ζωές 
μας αλλά και να υπερασπιστούμε τις ελευθερίες , την δημοκρατία και τα εργασιακά συνδικαλιστικά και 
κοινωνικά μας δικαιώματα.  
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