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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Η εργασιακή πραγματικότητα για τους εργαζόμενους στα Ελληνικά Πετρέλαια χειροτερεύει 
διαρκώς. Στα χρόνια των μνημονίων, που χαρακτηρίστηκαν από τη διάλυση όλων των δικαιωμάτων 
του λαού, η εργοδοσία προώθησε και στα ΕΛ.ΠΕ. μια σειρά κατευθύνσεις που έφεραν τους εργαζό-
μενους σε πολύ χειρότερη θέση. Οι εργαζόμενοι δεν καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτή την εξέλι-
ξη, με τα αποτελέσματα να είναι ολοφάνερα σε όλα τα επίπεδα και να διαμορφώνουν ένα μέλλον 
πολύ προβληματικό, αν δεν αλλάξουμε τους όρους που μας έφτασαν εδώ. 

Η συνεχής μείωση του προσωπικού είναι δραματική. Με το πετσόκομμα των οργανογραμμάτων, 
την κατάργηση ειδικοτήτων και θέσεων βάρδιας, την εφαρμογή του 24ωρου on-call και τις απανω-
τές εθελούσιες, αυτή η διαδικασία, που υλοποιείται για δεκαετίες με τη διαχρονική ανοχή της συν-
δικαλιστικής ηγεσίας, πήρε άλλες διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. Το ίδιο διάστημα που οι εγκατα-
στάσεις πολλαπλασιάστηκαν σε εξοπλισμό και απαιτήσεις. Δραματική είναι και η επέκταση των 
εργολαβιών και της ενοικίασης εργαζομένων, που δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων 
με τεχνητές αντιθέσεις μεταξύ τους. Η εργοδοσία αξιοποιεί τη χρόνια ομηρία των «εργολαβικών» 
συναδέλφων σαν δούρειο ίππο που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη πίεση για τις κατακτήσεις των 
«μόνιμων». Η εντατικοποίηση συνεχώς αυξάνεται. Οι συνάδελφοι συνολικά είμαστε αντιμέτωποι 
με πολύ περισσότερο όγκο δουλειάς και πίεση, με ωράρια που επιβαρύνουν πολλαπλά την υγεία κα-
θημερινά και μέσα στα πολλά χρόνια δουλειάς. Και στο οικονομικό επίπεδο, η εργοδοσία έχει πε-
τύχει σοβαρές μειώσεις του εισοδήματος των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. τόσο άμεσα όσο και -
κυρίως- σε βάθος χρόνου. Ο μειωμένος μισθός επί 2 χρόνια για τους νεοπροσλαμβανόμενους, η 
σύνδεση του χρονοεπιδόματος με τα αποτελέσματα της εταιρίας και η μείωση των «παροχών» (ό-
πως τα έξοδα βρεφονηπιακού κ.ά.) διαμορφώνουν ένα «νέο», χειρότερο καθεστώς στο οποίο πρέπει 
να προσαρμοστούν οι «νέοι» συνάδελφοι. 

Το πιο τραγικό όμως αποτέλεσμα της χειροτέρευσης των όρων δουλειάς στα ΕΛ.ΠΕ. είναι το ζήτημα 
της ασφάλειας. Η δουλειά με ασφάλεια είναι πρώτα και κύρια δικαίωμα των εργαζομένων. 
Δικαίωμα που έρχεται σε σύγκρουση με την απαίτηση της εργοδοσίας για μέγιστο κέρδος. Γι’ 
αυτό και οι κατευθύνσεις της εργοδοσίας, στην οποία ανήκει αποκλειστικά η ευθύνη να λειτουργεί 
την εγκατάσταση με τρόπο πραγματικά ασφαλή για τους εργαζόμενους και τους κατοίκους των γύ-
ρω περιοχών, μειώνουν συνεχώς την ασφάλεια. Αποκορύφωμα ήταν η έκρηξη στον Ασπρόπυργο 
στις 8 Μάη 2015, που κόστισε τη ζωή 4 συναδέλφων και τον τραυματισμό 2 ακόμα. Το γεγο-
νός ότι λίγες μόλις μέρες μετά από το χειρότερο περιστατικό στην ιστορία των ΕΛ.ΠΕ. η εταιρία πέ-
τυχε να επαναφέρει ουσιαστικά τους ίδιους όρους που οδήγησαν στο έγκλημα χωρίς την παραμικρή 
κινητοποίηση αποκαλύπτει πώς οι συνεχείς υποχωρήσεις σε όλα τα ζητήματα οδηγούν στην 
αμφισβήτηση στην πράξη ακόμα και του πιο στοιχειώδους δικαιώματος: της ζωής. 

Η ανατροπή αυτής της κατάστασης είναι υπόθεση αγώνα των ίδιων των εργαζομένων! 

Θέλουμε να συμβάλλουμε στη συγκρότηση των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. σε όλα τα επίπεδα 
και στο πλαίσιο της συγκρότησης του εργατικού κινήματος σε άλλη βάση, για τη βελτίωση συνολικά 
της θέσης των εργαζομένων σε αυτή την κοινωνία. 



Θέλουμε να συμβάλλουμε στην ανατροπή των διαλυτικών αντιλήψεων και πρακτικών που κυ-
ριαρχούν ανάμεσα στους εργαζόμενους για χρόνια, επιτρέποντας στην εργοδοσία να προωθεί τις 
βασικές της κατευθύνσεις απέναντι στα δικαιώματά μας. Αντιλήψεις και πρακτικές που, εκτός της 
χειροτέρευσης των όρων δουλειάς, έχουν οδηγήσει μακριά από το σωματείο τη μεγάλη πλειοψηφία 
των μελών του. 

Πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στη συνείδηση των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. ότι τα δικαιώματά μας 
πλήττονται από τις κινήσεις της εταιρίας. Ότι η λογική των «κοινών συμφερόντων», που καλλιερ-
γείται πρώτα απ’ όλα από τη διοίκηση, έχει πολλαπλές συνέπειες: από την αποδοχή της περικοπής 
ενός επιδόματος μέχρι την εκτέλεση μιας δουλειάς σε ανασφαλείς συνθήκες, αυτή η αντίληψη κά-
νει τους εργαζόμενους να αισθάνονται δική τους «επιλογή» αποφάσεις και πρακτικές που έ-
χουν επιβληθεί από την εργοδοσία σε βάρος τους. Η ίδια αντίληψη αδυνατίζει την αποφασιστι-
κότητα των εργαζομένων στη διεκδίκηση των δικών τους δικαιωμάτων. 

Πρέπει να γίνει επίσης ξεκάθαρο ότι τα συμφέροντά μας είναι κοινά με τους υπόλοιπους εργα-
ζόμενους στη χώρα. Η επίθεση που δεχόμαστε είναι μέρος της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτι-
κής κυβέρνησης, ΕΕ και ΔΝΤ και ζούμε κι εμείς τις συνέπειες από την εφαρμογή της. Βλέπουμε 
καλά «τι γίνεται έξω» και γι’ αυτό έχουμε καθήκον να στηρίζουμε και να δυναμώνουμε τους 
συνολικούς αγώνες για την ανατροπή αυτής της πολιτικής, αναγνωρίζοντας το ειδικό βάρος και 
τη δυνατότητα των εργαζομένων σε χώρους της βαριάς βιομηχανίας όπως τα ΕΛ.ΠΕ. να στηρίξουν 
συνολικά το εργατικό κίνημα. 

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας είναι ζήτημα αγώνα των ίδιων των εργαζομένων. Δεν 
μπορεί να υποκατασταθεί ούτε να ανατεθεί στη συνδικαλιστική ηγεσία, στο κοινοβούλιο ή στην -
όποια- κυβέρνηση. Ο συλλογικός αγώνας, η αποφασιστικότητα και η συγκρότηση των εργαζομένων 
μπορεί να αλλάξει τον πραγματικό συσχετισμό και να βελτιώσει τους όρους δουλειάς στα ΕΛ.ΠΕ. και 
σε κάθε χώρο. 

Με αυτές τις βάσεις θα παλέψουμε για την ουσιαστική συμμετοχή των συναδέλφων στη ζωή 
του σωματείου με σκοπό το δυνάμωμά του, τη δημοκρατική του λειτουργία, την υπεράσπιση της 
συλλογικής δράσης και της συνδικαλιστικής οργάνωσης, ανεξάρτητης σε κάθε επίπεδο από την ερ-
γοδοσία. Μακριά από την τυπική και άτυπη πρακτική της «συνδιοίκησης», που κρατά τους ερ-
γαζόμενους στην εικονική πραγματικότητα των «κοινών συμφερόντων» και καλλιεργεί τη λογική της 
ανάθεσης και της συνδιαλλαγής. Για να σπάσουν η ηττοπάθεια, η αίσθηση αδυναμίας, οι αυταπά-
τες και η λογική της ατομικής «λύσης» και να δώσουν τη θέση τους στην αλληλεγγύη και την εμπι-
στοσύνη στη δύναμη του μαζικού, συλλογικού, οργανωμένου αγώνα. Του δρόμου που μπορεί να 
οδηγήσει τους εργαζόμενους στα ΕΛ.ΠΕ. και όλους τους εργαζόμενους σε καλύτερες μέρες. 

Για ένα σωματείο πραγματικό όπλο στα χέρια των εργαζομένων. 

 Προσλήψεις για κάλυψη όλων των αναγκών σε κάθε ειδικότητα! 

 Όχι στον κατακερματισμό των εργαζομένων! Άμεση πρόσληψη όλων των εργολαβικών συναδέλφων! 

 Δουλειά με ασφάλεια! Δουλειά με αξιοπρέπεια! 

 Αυξήσεις στους μισθούς! Κανένας διαχωρισμός νέων και παλιών συναδέλφων! 

 Ανατροπή της αντιλαϊκής και αντεργατικής πολιτικής! 
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