Ασπρόπυργος, 5 Οκτωβρίου 2016
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σε λίγες ημέρες θα κληθούμε όλοι μας να ψηφίσουμε για την ανάδειξη της νέας διοίκησης του
ΠΣΕΕΠ. Θα είναι μια κρίσιμη ψηφοφορία που θα γίνει στην σκιά του μεγάλου δυστυχήματος της
8ης Μάιου που κόστισε την απώλεια συναδέλφων και σημάδεψε την ζωή όλων μας και κυρίως τις
οικογένειες και τους οικείους αυτών που χάθηκαν.
Η επιλογή στην κάλπη θα πρέπει να έχει κύριο στόχο να μην επαναληφθεί στο μέλλον αντίστοιχο
τραγικό συμβάν επιλέγοντας συνάδελφους που θα εργαστούν για αυτό. Και αυτό θα γίνει με το
να απαιτήσουμε η αλλαγή στην κουλτούρα ασφάλειας να γίνει έμπρακτα και πρώτα από την
Διοίκηση της Εταιρείας και έπειτα στους απλούς εργαζόμενους. Όπως επίσης και με το να
απαιτήσουμε η συντήρηση των βιομηχανικών συγκροτημάτων να γίνεται με τις καλύτερες
πρακτικές και ανταλλακτικά ενάντια στην λογική των KPIs που μόνο στόχο έχουν τον περιορισμό
του κόστους προκειμένου στελέχη να παίρνουν επιπλέον bonus. Τα διυλιστήρια δεν είναι
χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί αλλά εγκαταστάσεις υψηλής επικινδυνότητας που το ρίσκο του
ατυχήματος είναι εξαιρετικά ψηλό.
Ο ρόλος του συνδικάτου είναι καθοριστικός σε όλα τα παραπάνω. Αυτόν ακριβώς τον ρόλο και
την αποστολή το απελθόν προεδρείο του ΠΣΕΕΠ πιστεύουμε ότι δεν την εκπλήρωσε. Συνδιοίκησε
με την εταιρεία προκειμένου να φτιάξει μεγαλύτερο παραταξιακό στρατό. Ακόμη και η
επίσπευση των εκλογών κατά δύο εβδομάδες στόχο είχε να μην χρεωθεί το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ
την αθέτηση της υπόσχεσης για προσλήψεις των παιδιών πολλών συναδέλφων προκειμένου
πρώτα να υφαρπάξει την ψήφο τους πουλώντας ελπίδα και καλλιεργώντας ψεύτικες προσδοκίες.
Δεν είναι τυχαίο ότι η προφορική εξέταση των υποψήφιων χειριστών θα γίνει μια εβδομάδα μετά
τις εκλογές. Παλαιοκομματικές πρακτικές που χαρακτηρίζουν αυτούς που ανερυθρίαστα
αυτοπροσδιορίζονται σαν προοδευτικοί, δημοκράτες και ανεξάρτητοι.
Συνάδελφοι η ΔΑΚΕ ΕΛΠΕ θεωρεί ότι με την στάση της τα τρία τελευταία χρόνια τίμησε την ψήφο
σας στο ακέραιο έχοντας θέσει σαν ύψιστη προτεραιότητα της το συμφέρον των εργαζομένων
στον όμιλο. Καταγγείλαμε σε όλους τους τόνους τις αυθαιρεσίες, τις αστοχίες και τα κακώς
κείμενα της Διοίκησης σε όλους τους τομείς σε αντίθεση με την “εκκωφαντική” σιωπή τόσο του
ΠΣΕΕΠ όσο και των εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της Εταιρείας.
Σταθήκαμε με συνέπεια και θάρρος δίπλα σε κάθε δίκαιο αίτημα που αφορούσε στο καλώς
εννοούμενο συμφέρον των συναδέλφων μας και αντισταθήκαμε σθεναρά σε κάθε προσπάθεια
άθλιας ρουσφετολογίας που ποδοπατεί την αξιοπρέπεια των εργαζομένων και τους μετατρέπει
σε κατευθυνόμενη μάζα χωρίς πιστεύω και οράματα. Υποσχεθήκαμε την στήριξη της διαφάνειας,
της αξιοκρατίας και της εντιμότητας και αυτό πράξαμε με όλες μας τις δυνάμεις. Αυτό θα
συνεχίσουμε να πράττουμε και στο μέλλον πιστοί στις αρχές μας για αδέσμευτη συνδικαλιστική
δράση που εξυπηρετεί το συμφέρον των εργαζομένων χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις και συνθήματα
αλλά με αξιοπρέπεια, συνέπεια και ήθος. Είπαμε όχι στην δημιουργία σχέσεων εξάρτησης με
τους εργαζόμενους και πολεμήσαμε με όλες μας τις δυνάμεις τις πρακτικές εκφοβισμού και
χειραγώγησης συναδέλφων, θεωρώντας ότι η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός της προσωπικότητας
είναι καθήκον.

Κοιτώντας στα μάτια τον καθένα σας ξεχωριστά ζητάμε την ψήφο σας για να συνεχίσουμε τον
αγώνα μας προκειμένου να γίνουν τα παρακάτω:
 Επαναφορά της νέας ΕΣΣΕ στο πλαίσιο εκείνης του 2011 δεδομένου ότι η αύξηση του
εργασιακού κόστους μπορεί να αντισταθμιστεί από το νοικοκύρεμα της Εταιρείας, τον
περιορισμό στις σπατάλες και την υψηλή κερδοφορία της Εταιρείας λόγω ευνοϊκών
συγκυριών.
 Αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος των νέων συναδέλφων σε ότι αφορά την
προϋπηρεσία και τους μισθούς.
 Δημοσιοποίηση από την Εταιρεία των νέων οργανογραμμάτων και αναδιάρθρωση αυτών
βάσει των πραγματικών αναγκών που απαιτούνται ώστε να προγραμματιστούν έγκαιρα οι
νέες προσλήψεις και οι απαιτούμενες βαθμολογικές προαγωγές.
 Εξακολουθούμε να διεκδικούμε να τερματιστεί η εργολαβοποίηση πόστων της Εταιρείας.
Απαιτούμε την σταδιακή αντικατάσταση της εργολαβικής δουλειάς με προσλήψεις
μονίμου προσωπικού και ουσιαστική μοριοδότηση για τα παιδιά των εργαζομένων.
Ζητάμε να μας δώσετε την δύναμη να σπάσουμε τον δεσμό συνδιοίκησης Εταιρείας και ΠΣΕΕΠ
που στόχο έχει να μένουν στο σκοτάδι πρακτικές που διακυβεύουν το μέλλον της Εταιρείας και το
δικό μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η ΔΑΚΕ θα παραμείνει ασυμβίβαστη στις ιδέες της υπηρετώντας μια συνδικαλιστική δράση που
υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εργαζομένων αλλά ταυτόχρονα σέβεται την προσωπικότητα
και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων τους οποίους θεωρεί πρωτίστως σκεπτόμενους πολίτες και
όχι υπηκόους, που επιδιώκει μαζί τους σχέσεις ισοτιμίας και όχι εξάρτησης. Απαλλαγμένοι από
πάσης φύσεως βαρίδια και συναλλαγές απευθυνόμαστε σε όλους σας με καθαρή φωνή και
ζητάμε να μας τιμήσετε με την ψήφο σας για να πορευτούμε μαζί σας στους δύσκολους αγώνες
που έρχονται.
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