
 

ΣΚΕΕΠ 

06.05.2016 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Πέρασε ένας χρόνος από το τραγικό δυστύχηµα της 8ης Μαΐου. Ένα πρωινό που θα µείνει χαραγµένο στη 
µνήµη και στην ψυχή µας, που θα µας συνοδεύει για πάντα ανεξάρτητα από το αν το ζήσαµε από κοντά, 
από µακριά ή από µαρτυρίες άλλων. 
 
Το σοκ ήταν τεράστιο για όλους µας, κανένας δεν µπορούσε να καταλάβει τι πήγε στραβά, αλλά η σκέψη 
όλων µας εκείνες τις στιγµές ήταν στους συναδέλφους µας που πάλευαν γενναία για την ζωή τους. 
Άντεξαν για µέρες πάνω από τις δυνάµεις τους αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν. Ο πόνος της απώλειάς 
τους ήταν, είναι και θα είναι ανείπωτος.  
 
Η θυσία τους µας άγγιξε όλους γιατί χωρίς να το θέλουν έγιναν µάρτυρες για την δική µας Ασφάλεια. 
 
Όµως η 8η Μαΐου δεν είναι απλά µια ηµεροµηνία που έτυχε να συµβεί το τραγικό δυστύχηµα. Αντιθέτως 
πιστεύουµε ότι, το δυστύχηµα δεν έτυχε αλλά ήρθε ως θλιβερό αποτέλεσµα µιας παράλογης 
πραγµατικότητας εκπτώσεων της Ασφάλειας µε το Προεδρείο του Σωµατείου να κλείνει τα µάτια και να 
συναινεί στις επιλογές αυτές. Η εντατικοποίηση της εργασίας µε τις µειώσεις των Οργανογραµµάτων και 
τα εξαντλητικά 12ωρα, η πρόωρη αντικατάσταση µπαρουτοκαπνισµένων εργαζόµενων και το 
αποκορύφωµα της µείωσης της χρονικής διάρκειας της Γενικής Συντήρησης των ΒΕΑ ήταν µια σειρά 
τραγικών αποφάσεων για την Ασφάλεια όλων µας.  
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Συνήθως οι συνειδήσεις αφυπνίζονται προσωρινά µετά από τραγωδίες σαν αυτή που είχαµε και  
αναλαµβάνονται ορισµένες δράσεις εντυπωσιασµού και όχι ουσίας, όπως η ατέλειωτη και στο όριο του 
γραφικού αφισοκόλληση για την Ασφάλεια και η παράξενη εµµονή του ∆ιευθυντή των ∆ιυλιστηρίων για 
το µούσι των εργαζοµένων. Αντίθετα θα έπρεπε να αναλάµβαναν δράσεις για νέα ασφαλέστερα 
Οργανογράµµατα µε κάλυψη όλων των χαµένων θέσεων καθώς και για την άµεση κάλυψη της 
Συντήρησης Βάρδιας που είναι σηµαντικότατη για την Ασφαλή λειτουργία των Εγκαταστάσεων. 
 
Η Υγιεινή και η Ασφάλεια στο χώρο δουλειάς επιβάλλεται να είναι στην πρώτη θέση της διεκδίκησης, των 
αιτηµάτων, των παρεµβάσεων και του αγώνα του Συνδικάτου µας. Εµείς οι εργαζόµενοι πρέπει να 
αγωνιζόµαστε ώστε η Ασφάλεια να µην είναι ευχή στα χείλη αλλά µια πραγµατικότητα στην εργασία µας.  
 
Όµως ακόµα περιµένουµε από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο να αποδώσει τις ευθύνες όπως είχε 
υποσχεθεί για την µειωµένη χρονική διάρκεια του shut down όπως και να απαντήσει γιατί παραµένουν 
ακόµα και σήµερα ατιµώρητοι και αναβαθµισµένοι σε θέσεις κλειδιά στα ∆ιυλιστήρια, οι ηθικοί 
αυτουργοί του δυστυχήµατος.  
 

Είναι κάτι που το οφείλουνε στους αδικοχαµένους συναδέλφους µας, 
το οφείλουνε σε εµάς τους ίδιους. 


