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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Σε συνέχεια της ενημέρωσης σας σχετικά με τις απολύσεις στις εταιρείες του φυσικού αερίου αλλά και την 
προσπάθεια της PETROGAZ για μειώσεις – τροποποιήσεις των ατομικών συμβάσεων των εργαζόμενων, η 
ΠΟΕ αναγκάζεται για πρώτη φορά να απαντήσει σε ανακρίβειες που γράφτηκαν τις τελευταίες δύο  μέρες 
από το πρωτοβάθμιο σωματείο των  εργαζομένων στα  Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ) και από την 
παράταξη στην Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΝΕΑ ΑΡΧΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ). 
 

Την 1/2/2023 η ΠΟΕ κλήθηκε να συνδράμει στους εργαζόμενους της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, μετά  την 
κοινοποίηση απολύσεων σε 7 συναδέλφους. Άμεσα η ΠΟΕ βρέθηκε στο πλευρό τους εκδίδοντας (2) 
δελτία τύπου, αλλά και πρωτοστατώντας στην κατάληψη των γραφείων της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ στις 
2/2/2023, μετά την άρνηση της εταιρείας να συναντηθεί με τα σωματεία των εργαζομένων. Αποτέλεσμα 
ήταν να ορισθεί συνάντηση για σήμερα 8/2/2023 με την διοίκηση της εταιρείας με την συμμετοχή της 
ΠΟΕ. Παράλληλα ήδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με πολιτικά κόμματα και θα ακολουθήσουν κι 
άλλες ώστε να συνδράμουν  και αυτά στην ανάκληση των απολύσεων.  
 

 Όσο αφορά τον αγώνα των συναδέλφων της PETROGAZ για υπογραφή Σ.Σ.Ε (αφού δεν υπάρχει 
επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε) πληροφορηθήκαμε την Πέμπτη μεσημέρι 2/2/2023 ότι προκήρυξαν τα σωματεία 
απεργία και ότι στις 14:00 εκδικάζεται η αγωγή της εταιρείας ώστε να βγει παράνομη και καταχρηστική. 
Άμεσα βρεθήκαμε στα δικαστήρια δηλώνοντας την έμπρακτη συμπαράσταση της ΠΟΕ στους 
συναδέλφους της  PETROGAZ. Την επομένη (3/2/2023) και αφού η απεργία κηρύχθηκε παράνομη, η ΠΟΕ 
προκήρυξε  ΑΜΕΣΑ 48ωρη απεργία για τις 6 & 7/2 η οποία και πραγματοποιήθηκε  με μεγάλη συμμετοχή. 
 

Όσο αφορά τις «παραινέσεις» προς  την ΠΟΕ για άσκηση πιέσεων στον ΣΕΒ, σας ενημερώνουμε ότι οι εν 
λόγω εταιρείες ΔΕΝ είναι μέλη του, κάτι που θα έπρεπε να γνωρίζουν οι συντάκτες των ανακοινώσεων, 
και όσον αφορά τις πιέσεις προς την δικαστική εξουσία, είμαστε στην διάθεση τους να μας υποδείξουν 
τον τρόπο. 
 

Προς τους συντάκτες των ανακοινώσεων  τους ενημερώνουμε τα εξής: 
 

1ον  Η PETROGAS  δεν ανήκε ποτέ στο Ελληνικό Δημόσιο 
 

2ον Καλό θα είναι να εκπληρώσει το ΠΣΕΕΠ τις οικονομικές τους υποχρεώσεις από συνδρομές προς την 
ΠΟΕ που ανέρχονται έως τις 31/12/2022 στο ποσό των 47,529 Ευρώ για να μπορεί η ΠΟΕ  να 
αντιμετωπίσει ακόμη πιο αποτελεσματικά τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του 
αντεργατικού Νόμου Χατζηδάκη (απολύσεις, μη υποχρεωτικότητα της κλαδικής σύμβασης κ.λπ.) 
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3ον  Καλό θα είναι οι συντάκτες των ανακοινώσεων πριν γράψουν ανακρίβειες, με προφανή σκοπό να 
πληγεί η αγωνιστικότητα της ΠΟΕ, να επικοινωνούν τουλάχιστον με τους συνυποψήφιους τους  
προέδρους των πρωτοβάθμιων σωματείων για τα οποία απευθύνονται και να ενημερώνονται απευθείας 
για τις ενέργειες της ΠΟΕ αφού οι ίδιοι ήταν απόντες όλες αυτές τις μέρες που έλαβαν χώρα τα παραπάνω 
γεγονότα, όπως ήταν απόντες και όταν γίνονταν απολύσεις σε εργολαβικό και μόνιμο προσωπικό στις 
εταιρείες που δραστηριοποιούνται. 
   

Η ΠΟΕ αποδεδειγμένα στηρίζει τα σωματεία μέλη της, χωρίς να επιδιώκει την προβολή με ανούσιες 
επικοινωνιακές τακτικές, εστιάζοντας στο αποτέλεσμα και την ουσία και χωρίς να αντιμετωπίζει “A LA 
CART και με επιλεκτικές ευαισθησίες” τους εργαζόμενους όπως κάνουν οι ίδιοι.  

 

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε καθημερινά είναι πολλές και μόνο με ενότητα και συνεννόηση θα 
καταφέρουμε να βγούμε νικητές. 
 

Καλούμε όλα τα σωματεία μέλη να σταθούν στο πλευρό της ΠΟΕ στον πολυμέτωπο αγώνα που πρέπει να 
δώσουμε όλοι μαζί. 
 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να παρευρεθούν σήμερα στις 14:30 στα γραφεία της ΔΕΠΑ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ (Λ. Μεσογείων 207) για να συμπαρασταθούμε στον αγώνα των απολυμένων συναδέλφων 
μας. 
 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ 
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