
 

Ασπρόπυργος, 21 Ιουνίου 2016 

Συναδέλφισσες –οι 

Με αφορμή την συμπλήρωση ενός χρόνου θητείας της Διοίκησης των ΕΛΠΕ – της οποίας  η 

ανάληψη των καθηκόντων συνέπεσε με το τραγικότερο δυστύχημα στην ιστορία των ΒΕΑ- θα 

θέλαμε να καταθέσουμε την άποψη μας για τα πεπραγμένα της ως σήμερα. 

Όλοι μας διαπιστώνουμε καθημερινά ότι ουσιαστικά τίποτε δεν έχει αλλάξει. Οι 

«αποχωρήσαντες» είναι εδώ!!! Η Διοίκηση της εταιρείας περιορίζεται κυρίως σε ρόλο διαχειριστή 

και συνεχιστή των πεπραγμένων της προηγούμενης διοίκησης και αδυνατεί να προβεί στις ριζικές 

αλλαγές που απαιτούνται στον τρόπο λειτουργίας και ελέγχου της Εταιρείας. Ο υψηλός 

δανεισμός της εταιρείας συνεχίζει να υφίσταται  και η διαχείριση και η αποπληρωμή του γίνεται 

συνεχώς δυσκολότερη μέσα σε ένα περιβάλλον ύφεσης και αβεβαιότητας που χαρακτηρίζει τα 

τελευταία χρόνια την οικονομία της πατρίδας μας. Οι προηγούμενοι παρέδωσαν στους 

επόμενους και μαζί με τα χρέη παρέδωσαν και την ίδια σε γενικές γραμμές κουλτούρα διοίκησης. 

Παρεοκρατία , ανακύκλωση του ίδιου φθαρμένου προϊόντος, αναξιοκρατία, ρουσφέτια, 

περιθωριοποίηση ικανών στελεχών, προσλήψεις ημετέρων, σκανδαλώδεις αναθέσεις, 

πληρωμένα δημοσιεύματα και πολλά  άλλα. Η αξιοκρατία, η διαφάνεια στις προσλήψεις και η 

εμπέδωση της ασφάλειας στην εργασία είναι ακόμη ζητούμενα. Καθημερινά γινόμαστε μάρτυρες 

ατυχημάτων τόσο σε μόνιμο όσο και σε εργολαβικό προσωπικό πολλά από τα οποία μόνον από 

τύχη δεν υπήρξαν θανατηφόρα. Η αποδοχή εκ μέρους της διοίκησης των προτάσεων της 

παράταξης μας  - στην πρώτη εθιμοτυπική συνάντηση με τα μέλη του ΠΣΕΕΠ πριν από ένα χρόνο - 

για αλλαγή  κουλτούρας του εργαζόμενου στα ΕΛΠΕ παράλληλα με την σήμανση του εξοπλισμού 

και την αποκατάσταση των ελλείψεων   των σχεδίων των μονάδων προκειμένου οι νέοι 

συνάδελφοι χειριστές να μάθουν τις μονάδες τους , μετά από ένα χρόνο φαίνεται ότι έχει 

απορριφθεί μετ’ επαίνων. 

Τα ΒΕΑ δείχνουν σημεία εγκατάλειψης με εξαίρεση τα πεζοδρόμια που εξακολουθούν να 

βάφονται ανελλιπώς. 

 Πολλαπλές αστοχίες εξοπλισμού, διαρροές γραμμών κορυφής ατμοσφαιρικής απόσταξης, 

υδρογονοαποθείωσης και αναμείκτη μαζούτ. 

 Πολλές αστοχίες στην ποιότητα των προϊόντων. 

 Δύο προσκρούσεις δεξαμενοπλοίων στον πιο επικίνδυνο προβλήτα, αυτόν του υγραερίου. 

 Επαναλαμβανόμενα περιστατικά ρυπάνσεων στην θαλάσσια περιοχή. 

 Επτά (7) ατυχήματα τραυματισμού εργαζομένων των ΕΛΠΕ ήδη το 2016. 

Ο κίνδυνος ενός μεγάλου ατυχήματος εξακολουθεί να είναι μεγάλος. 



Σε όλα αυτά βέβαια αρωγός της Διοίκησης είναι το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ. Συνδιοικούσε και το 

ίδιο ακριβώς κάνει και σήμερα. Το υπηρεσιακό συμβούλιο εξακολουθεί να είναι πλυντήριο 

συνδιαλλαγής  του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ και της Διοίκησης με προαγωγές ημετέρων που έχουν 

σαν αποτέλεσμα την περιθωριοποίηση ικανών στελεχών.  Όποιος από τους εκπροσώπους του 

ΠΣΕΕΠ στο υπηρεσιακό δεν συμμορφώνεται στις υποδείξεις τότε καρατομείται δήλωσε ο 

εκπρόσωπος της ΕΛΚΕ στο υπηρεσιακό ενώπιον του τελευταίου ΔΣ του ΠΣΕΕΠ φωτογραφίζοντας 

το προεδρείο. Την ίδια στιγμή νέος συνάδελφος εργαζόμενος στην προβλήτα των ΒΕΑ φαίνεται 

να εκτελεί πλημμελώς και με δόλο τα καθήκοντα του, η εταιρεία τον τιμωρεί με εξάμηνη 

σταδιακή διαθεσιμότητα και αντί να προβεί στην αυτονόητη πράξη της απόλυσης του τον 

μεταθέτει στις μονάδες παραγωγής των ΒΕΕ  Το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ για αυτό το σοβαρό θέμα 

ποιεί την νησαν. Άλλωστε είναι περίοδος προσλήψεων και προαγωγών και θα πρέπει να υπάρχει 

συνεργασία με την Διοίκηση προκειμένου να φτιαχτούν οι αυριανοί κομματικοί στρατοί.   

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

‘Όπως ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί αυτό το κλίμα είναι νοσηρό και βέβαια επιδεινώνεται και 

από την εν γένει οικονομική και κοινωνική κρίση  που βιώνει ο κάθε εργαζόμενος στην 

προσωπική και κοινωνική του ζωή. 

Πριν από δύο χρόνια οι εργαζόμενοι είχαν συμμετάσχει - πολλές φορές και πιεστικά - στην 

συμπλήρωση ερωτηματολογίου εργασιακής ικανοποίησης. Εκεί οι εργαζόμενοι πέρασαν το 

μήνυμα τους προς την Διοίκηση της εταιρείας στο οποίο εύκολα κάποιος θα μπορούσε να 

διακρίνει το χάσμα μεταξύ διοικούντων και εργαζομένων. Το καμπανάκι που έγινε συναγερμός 

με το δυστύχημα τόσο για την Διοίκηση της εταιρείας, όσο και για το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ 

φαίνεται ότι αγνοείται μέχρι  σήμερα. 

Η ΔΑΚΕ φρόντιζε και πάντα φροντίζει με την στάση της τόσο εργασιακά όσο και σε θεσμικό 

επίπεδο να είναι χρήσιμη ασκώντας εποικοδομητική κριτική και κάνοντας προτάσεις.  Δυστυχώς 

τόσο η Διοίκηση της εταιρείας όσο και το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ φαίνεται ότι δεν αντιλαμβάνονται 

την πραγματικότητα με αποτέλεσμα οι αυριανοί κίνδυνοι να πολλαπλασιάζονται. Χρέος δικό μας 

είναι να αγωνιζόμαστε για να  αναδεικνύουμε τα προβλήματα. Χρέος της Διοίκησης και του 

προεδρείου του ΠΣΕΕΠ είναι να αφουγκράζονται τα προβλήματα και να τα διορθώνουν. 

Διαφορετικά θα είναι υπεύθυνοι για ότι συμβεί.   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΚΕ ΕΛ.ΠΕ. 

 


