Ασπρόπυργος, 16 Σεπτεμβρίου 2015
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Στην ανακοίνωση της παράταξης σχετικά με το τραγικό συμβάν της 8ης Μάιου, είχαμε αναφέρει
ότι η θέση μας για το δυστύχημα θα ληφθεί και θα ανακοινωθεί μετά την ενδελεχή διερεύνηση
και τον καταλογισμό ευθυνών. Θεωρήσαμε τότε ότι αυτή η στάση ήταν ο ελάχιστος φόρος τιμής
για τους συναδέλφους μας που εκείνη τη στιγμή νοσηλεύονταν και έδιναν την άνιση μάχη για να
κρατηθούν στην ζωή.
Δυστυχώς σήμερα επιβεβαιώθηκαν οι τότε ενδόμυχοι φόβοι μας ότι το θέμα θα κουκουλωθεί
και θα καταλογιστούν ευθύνες στο κατώτερο ιεραρχικά προσωπικό εξαιρώντας και αφήνοντας
στο απυρόβλητο τα υψηλόβαθμα στελέχη.
Την ίδια χρονική στιγμή η εταιρία προχωρά στην διαμόρφωση των νέων οργανογραμμάτων και
σε προσλήψεις προσωπικού.
Αποτελεί τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι τις προσλήψεις υλοποιεί ο Γενικός Δντης Ανθρωπίνου
Δυναμικού ο οποίος πριν δύο χρόνια περίπου ήταν ο πρωτεργάτης μαζί με τους Αποχωρήσαντες
(Γενικούς Διευθυντές των Διυλιστηρίων και του Δ/ντα Συμβούλου), του μεγάλου κύματος
«εθελούσιων» αποχωρήσεων εκατοντάδων συναδέλφων τους οποίους σε πολλές περιπτώσεις
εκβίαζαν με απόλυση όταν ο εργαζόμενος αρνήτω να συμμορφωθεί στις υποδείξεις.
Η στάση τότε του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ ήταν στάση Πόντιου Πιλάτου κρυπτόμενοι πίσω από το
διευθυντικό δικαίωμα της εταιρίας. Ίδια στάση ένοχης συγκάλυψης κράτησε το προεδρείο και
όταν η εταιρία προχώρησε στις εθελούσιες αποχωρήσεις εργαζομένων στην βάρδια χωρίς
αντικατάσταση που είχε σαν αποτέλεσμα το κόψιμο πόστων στην παραγωγή με κατακόρυφη
αύξηση των 12ωρων που είναι κύριος παράγοντας πρόκλησης ατυχήματος.
Σήμερα λοιπόν και ‘κατόπιν εορτής’ η εταιρία σχεδιάζει προσλήψεις προσωπικού για την
παραγωγή και την συντήρηση, προσωπικού που η ίδια είχε φροντίσει να φύγει τα τελευταία
χρόνια. Δυστυχώς όμως οι αδικοχαμένοι συνάδελφοι μας δεν γυρίζουν πίσω.
Αντίθετα παραμένει στη θέση του ο Γενικός Δντης Ανθρωπίνου Δυναμικού που μαζί με τους
Αποχωρήσαντες πήραν τις αποφάσεις για το ψαλίδισμα των πόστων .
Την συντόμευση επίσης του σταματήματος των ΒΕΑ για να μην μειωθεί η κερδοφορία λόγω των
υψηλών περιθωρίων διύλισης την πήραν οι ίδιοι Αποχωρήσαντες.
Είναι προφανές ότι οφείλει η εταιρία να καταλογίσει ευθύνες σ αυτούς που είχαν λόγο στην
χάραξη αυτής της πορείας μέχρι το δυστύχημα. Αυτοί είναι οι πραγματικοί ένοχοι στην
συνείδηση των εργαζομένων και αυτό απαιτεί το κοινό περί δικαίου αίσθημα και ας έχουμε
υπόψη εντέλει ότι δικαιοσύνη και ηθική είναι έννοιες ταυτόσημες.

Κύριοι της Διοίκησης η επιτροπή διερεύνησης του δυστυχήματος στελεχώθηκε από εσάς ή ήταν
παρακαταθήκη των Αποχωρησάντων?
Δυστυχώς προδώσατε τις προσδοκίες των εργαζομένων που περίμεναν από εσάς κάτι
διαφορετικό. Αφήστε τις ανακοινώσεις που στηρίζονται στα προκατασκευασμένα πορίσματα
σας και αυτές που δίνουν συγχωροχάρτι στον Γ. Δντη Ανθρώπινου Δυναμικού.
Δώστε συγχαρητήρια έστω και τώρα σε αυτούς που ανεβοκατεβάζουν τις μονάδες και σε όλους
αυτούς που υπερβάλλοντες εαυτόν σε πολλά πόστα δουλεύουν με την ψυχή στο στόμα λόγω
των διοικητικών ανεπαρκειών σας.
Σταματήστε να διχάζετε τους εργαζόμενους και να διαλύετε οικογένειες ανθρώπων που έχουν
δώσει την ψυχή τους και την ζωή τους για την εταιρία.
Η ΔΑΚΕ θα εργαστεί όπως πάντα για την αποκατάσταση της ισονομίας, της αξιοκρατίας και της
δικαιοσύνης στην εταιρία.
Μόνον έτσι θα καταστεί ο Όμιλος «δεύτερο σπίτι» μας και θα αποκτήσει την δεσπόζουσα θέση
που του αρμόζει στην Ευρώπη.
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