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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι, 
Την Τρίτη 30/3/2021 πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης η συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Ομοσπονδίας . 
Ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για όλες τις εξελίξεις και όλα τα θέματα που 
απασχόλησαν τους εργαζόμενους του κλάδου, καθώς και για τις παρεμβάσεις και τις δράσεις 
που πραγματοποίησε η Ομοσπονδία σε διάφορους τομείς . 
Επίσης έγινε εκτενής ενημέρωση από τα μέλη του ΔΣ για τις εξελίξεις και τα επιμέρους θέματα 
που απασχολούν τους εργασιακούς τους χώρους, έτσι ώστε το ΔΣ να έχει συνολική εικόνα για τις 
εξελίξεις στον κλάδο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων και των 
προβλημάτων που προκύπτουν . 
 
Τονίστηκε από όλες τις παρατάξεις  του ΔΣ της ΠΟΕ η δικαστική νίκη του Σωματείου ΠΣΕΕΠ και 
των εργαζομένων στα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ απέναντι στη Διοίκηση της Εταιρείας που 
προσπάθησε να ποινικοποιήσει το δικαίωμα στην απεργία . 
 
Σχετικά με το θέμα των οικειοθελών αποχωρήσεων που προέκυψε στην ΒP Ελληνική,  η ΠΟΕ και 
τα Σωματεία μέλη μας εκφράσαμε την αλληλεγγύη μας στο Σωματείο ΣΥΕΠΥ ΑΛΠΕ και τους 
εργαζόμενους στην εν λόγω εταιρεία  .  
Την Παρασκευή 2 Απρίλη θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης,  συνάντηση της ΠΟΕ με το 
Εργασιακό Συμβούλιο και το Σωματείο για τη διαμόρφωση του πλαισίου των θέσεων και των 
δράσεων, με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση του προβλήματος που προέκυψε.    
 
Σχετικά με :  
 
Κλαδική Σύμβαση εργασίας  
Οι διαπραγματεύσεις με το ΣΕΒ για τη νέα Σύμβαση συνεχίζονται . 
Τη Δευτέρα 29/3/2021 πραγματοποιήθηκε η τρίτη κατά σειρά συνάντηση μεταξύ της 
διαπραγματευτικής Ομάδας της ΠΟΕ και του ΣΕΒ και σύμφωνα με τη δέσμευση τους, 
περιμένουμε στην  επόμενη συνάντηση διαπραγμάτευσης,  να κατατεθεί η  πρότασή – θέση του 
ΣΕΒ  για την σύμβαση . 
Παράλληλα με τη διαπραγμάτευση για την Κλαδική ΣΣΕ, συγκροτήθηκε επιτροπή αποτελούμενη 
από  μέλη της ΠΟΕ και του ΣΕΒ για το θέμα της εθελοντικής τηλεργασίας, η οποία 
πραγματοποίησε την 1η συνάντηση  της στις 4/3/2021, όπου και κατατέθηκαν οι προτάσεις της 
ΠΟΕ, πλαίσιο το οποίο είχε αποφασιστεί και διαμορφωθεί στο προηγούμενο ΔΣ της 
Ομοσπονδίας . 
Σχετικά με την επεκτασιμότητα της Κλαδικής ΣΣΕ ,  
Κατατέθηκε, εχθές 30.3.2021, επερώτηση στη Βουλή από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τον 
Υπουργό Εργασίας,  όπου μεταξύ άλλων θεμάτων επισημαίνεται και το θέμα της μη σύγκλησης 
του ΑΣΕ για την επεκτασιμότητα 3 Κλαδικών συμβάσεων – μεταξύ των οποίων και της ΠΟΕ – 
όπου ενώ έχουν ήδη κατατεθεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για να κηρυχτούν υποχρεωτικές οι 
3 αυτές συμβάσεις , δεν έχει συγκληθεί ακόμη το ΑΣΕ. 
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Επαγγελματικά Περιγράμματα  
Έγινε ενημέρωση για τα επαγγελματικά περιγράμματα και για τις εξελίξεις που έχουν να κάνουν 
με τις ειδικότητες ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ .  
Η ΠΟΕ σε συνεργασία με το ΙΝΕ ΓΣΕΕ προώθησε μέσω του Ινστιτούτου  τη χρηματοδότηση 
Επικαιροποίησης των ανωτέρω επαγγελματικών περιγραμμάτων από το Υπουργείο Ανάπτυξης 
μέσω ΕΣΠΑ. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ενημερώσουμε ότι η χρηματοδότηση εγκρίθηκε 
και το επόμενο δεκαπενθήμερο εκτιμούμε ότι θα βγει η προκήρυξη για την πρόσληψη 
επιστημονικών συνεργατών, για τη συγγραφή αναθεώρησης των 2 ειδικοτήτων . 
Αποδεικνύεται περίτρανα ότι όταν τα σωματεία μέλη μας έχουν τη θέληση να συνεργαστούν με 
την ΠΟΕ συμμετέχοντας και στηρίζοντας το πλαίσιο διεκδίκησης και κατοχύρωσης των 
ειδικοτήτων ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ και ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΔΙΑΚΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ,  οι πιθανότητες επιτυχίας αυξάνονται και μια επιτυχής κατάληξη 
θα  έχει τελικό όφελος για όλους τους εργαζόμενους των συγκεκριμένων ειδικοτήτων . 
 
22ο Τακτικό Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕ  
Σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων στις 4.12.2020 και του 
πρόσφατου στις  30.3.2021,  η πραγματοποίηση του 22ου Τακτικού Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ 
θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία όταν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες . 
 
Αλληλεγγύη  
Στα πλαίσια της διεθνούς αλληλεγγύης η ΠΟΕ μαζί με τα Σωματεία μέλη μας και τους 
εργαζόμενους του κλάδου συμβάλαμε στην κινητοποίηση του RETUNSEE με το ποσό των 
2.620,00€ για τους σεισμοπαθείς στην Κροατία.  
 

   
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι, 
Καταμεσής της πανδημίας και παρ όλες τις δυσκολίες η Ομοσπονδία συνεχίζει κανονικά την 
λειτουργία της , τις παρεμβάσεις της και την δράση της για την αντιμετώπιση των θεμάτων που 
απασχολούν τον κλάδο.  
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