
 

18 Γενάρθ 2016 

Συναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι,  

 Τθν Ραραςκευι 15/1/2016 πραγματοποιικθκε ζκτακτο Δ.Σ. με κζματα ςχετικά με τα 

οργανογράμματα, το πρόγραμμα εκπαίδευςθσ, προςλιψεισ και διαδικαςίεσ. 

Διαφοροποιηθήκαμε από την πρόταςη τησ εκτελεςτικήσ γιατί δεν ζχουμε καμία εμπιςτοςφνη ςε 

αυτό το προεδρείο. Κοροϊδεφουν τον κόςμο! Ξεφτιλίηουν τθν ζννοια τθσ απεργίασ και τθσ αγωνιςτικισ 

κινθτοποίθςθσ! Κάνουν γενικι αναφορά ςε «αςφαλι» οργανογράμματα, χωρίσ να τα κακορίηουν. 

Κατακζςαμε δικι μασ πρόταςθ, καλϊντασ τουσ ςυναδζλφουσ μζςα από τισ ςυλλογικζσ διαδικαςίεσ 

των Ρεριφερειακϊν Συνελεφςεων  να διεκδικιςουν με αγωνιςτικζσ κινθτοποιιςεισ το πλαίςιο αιτθμάτων 

τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ τθσ 29 & 30/6/15, το οποίο παρακζτουμε παρακάτω: 

 ΠΛΑΙΙΟ ΑΙΣΗΜΑΣΩΝ   

• Διεκδίκηςη πρόςληψησ μόνιμου προςωπικοφ για να καλυφτοφν όλεσ οι ανάγκεσ των 

διυλιςτηρίων. Να ςτελεχωκεί θ ςυντιρθςθ. Διεκδίκηςη επαναφοράσ όλων των κομμζνων θζςεων 

εργαςίασ που προζκυψαν από τισ εθελοφςιεσ  τα τελευταία 5 χρόνια ςε όλεσ τισ μονάδεσ, το κερμικό, τθ 

διακίνθςθ, τθν πυραςφάλεια, το χθμείο, όργανα, θλεκτρολόγουσ, μθχανικοφσ βάρδιασ, γραφεία, 

ςυντιρθςθ. 

• Διεκδίκηςη πρόςληψησ των εργολαβικϊν ςυναδζλφων που δουλεφουν  απολογιςτικά και 

καλφπτουν πάγιεσ και διαρκείσ ανάγκεσ.  

• Σήρηςη 8ωρησ εργαςίασ από όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ.   

• Διεκδίκηςη αςφαλϊν ςυνθηκϊν εργαςίασ ςτα shutdown. Τιρθςθ και πιςτι εφαρμογι των 

διαδικαςιϊν για τθν ομαλι εξζλιξθ των εργαςιϊν. 

Το  Αγωνιςτικό Μζτωπο «λευκι επιταγι» ςτον εργοδοτικό και κυβερνθτικό ςυνδικαλιςμό δεν 

δίνει. Η εμπειρία ζχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι ςτο τζλοσ τα βρίςκουν με τθ γραμμι τθσ εταιρίασ. 

Οχτϊ μινεσ από το εργοδοτικό ζγκλθμα, θ πλειοψθφία του ΡΣΕΕΡ ανακάλυψε πωσ θ εταιρία 

κωλυςιεργεί ςυνειδθτά και κυμικθκε πωσ πρζπει να πραγματοποιθκοφν κινθτοποιιςεισ για τα 

οργανογράμματα, χωρίσ να ςυηθτάει για ποιεσ κζςεισ μιλάμε, για ποφ κτλ. Αν και δεν μασ αρζςει να 

επαναλαμβανόμαςτε, οι ςυνκικεσ το απαιτοφν, για να κυμίςουμε τι ζχει προθγθκεί. 

Πλο το προθγοφμενο διάςτθμα θ πλειοψθφία του ΡΣΕΕΡ (ΕΝΙΑΙΑ, ΕΛΚΕ) ζπαιξε ενεργό ρόλο για να 

υλοποιθκοφν οι απαιτιςεισ τθσ εταιρίασ για μείωςθ κζςεων, για απόλυςθ μζςω τθσ «εκελοφςιασ εξόδου» 

πολυάρικμου ζμπειρου προςωπικοφ, για εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, για περαιτζρω εργολαβοποίθςθ. 

Πολιτική που οδήγηςε ςτο εργοδοτικό ζγκλημα.  Τθν ίδια ςτιγμι που τα αποτελζςματα αυτισ τθσ 

πολιτικισ φάνθκαν με τον τραγικότερο τρόπο, θ πλειοψθφία του ΡΣΕΕΡ τρομοκρατοφςε τουσ 

εργαηόμενουσ ότι «κα κλείςει το εργοςτάςιο», ςε περίπτωςθ που υιοκετοφςαν τθν πρόταςθ του 



Αγωνιςτικοφ Μετϊπου για απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ. Συντάχκθκαν πλιρωσ με τθ γραμμι τθσ εταιρίασ, 

ςτισ 12/6/2015, υπζγραψαν πρακτικό ςυμφωνίασ και δζχτθκαν τθν επιςτροφι των ςυνταξιοφχων 

ςυναδζλφων, όταν οι ίδιοι, θ πλειοψθφία ςτον ΡΣΕΕΡ, ψιφιηαν με χζρια και με πόδια τθν αποχϊρθςθ 

τουσ χωρίσ αντικατάςταςη.  

Ρροχϊρθςαν ςτθ ςυμμετοχι ςε κοινή επιτροπή με την εταιρία για τα οργανογράμματα ϊςτε να 

ξεφουςκϊςει θ αγανάκτθςθ για το ζγκλθμα και να πείςουν τουσ εργαηόμενουσ να ξεκινιςουν το 

διυλιςτιριο, χωρίσ τθν παραμικρι δζςμευςθ από μεριάσ εταιρίασ. 

Στο πλάι τθσ πλειοψθφίασ του ΡΣΕΕΡ, ςυνειδθτά τάχκθκαν και οι παρατάξεισ ΣΚΕΕΡ και ΔΑΚΕ 

καταψθφίηοντασ διαχρονικά οποιαδιποτε  πρόταςθ  ζγινε από τθ πλευρά του Αγωνιςτικοφ Μετϊπου για 

κινθτοποιιςεισ. Συμφϊνθςαν και αυτοί με το πρακτικό ςυμφωνίασ ςτισ 12/6/15. Τθν ίδια ςτιγμι 

καλοφςαν τουσ εργαηόμενουσ να δϊςουν χρόνο ςτθν εταιρία γιατί μόλισ ανζλαβαν νζα πρόςωπα τθ 

διοίκθςθ. Επίςθσ, δεν μποροφμε να μθν ςχολιάςουμε τθν πρόςφατθ ανακοίνωςθ τθσ ΣΚΕΕΡ (7/1/2016), 

όπου χφνουν κροκοδείλια δάκρυα για το 60% - 80%, του μιςκοφ για το 1ο και το 2ο ζτοσ εργαςίασ για τουσ 

νζουσ ςυναδζλφουσ και τθν ενοικίαςθ εργαηομζνων. Θυμίηουμε ότι οι ίδιοι, όντασ ςτθν ΡΑΣΚΕ, ψιφιςαν 

τθ Σφμβαςθ του 2011-2013 που περιείχε τθ ρφκμιςθ για τουσ νζουσ ςυναδζλφουσ, και τθν κατάργθςθ 

κζςεων και ειδικοτιτων. 

Ζχει πλζον αποδειχτεί ότι θ κερδοφορία τθσ εταιρίασ και θ ικανοποίθςθ των αναγκϊν των 

εργαηομζνων ςε αςφάλεια δεν ςυμβαδίηουν. Η εταιρία δεν μπορεί να βάλει πάνω απ’ όλα τον άνκρωπο, 

γιατί βάηει πάνω απ’ όλα το κζρδοσ τθσ. 

Μόνο ο αγϊνασ των εργαηομζνων μπορεί να επιβάλει ςτθν εταιρεία να γίνουν προςλιψεισ, να 

παίρνονται όλα τα μζτρα για τθν αςφάλεια τθσ εργαςίασ. Το επόμενο διάςτθμα χρειάηεται εγριγορςθ, 

αγωνιςτικι δράςθ κακϊσ θ εργατικι τάξθ δζχεται ολομζτωπθ επίκεςθ από εργοδότεσ και κυβζρνθςθ. 

 

ΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΜΕΣΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΑ ΕΛΠΕ 

 


