
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ∆ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡  210-5533812-13 � 210-5570546 
Ε-mail : pseep@helpe.gr 

    
                       PANHELLENIC UNION OF EMPLOYEES IN  HELLENIC PETROLEUM 

                               ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
www.pseep.gr                              Αρ.   Απόφ.   17002/60    -   Αρ.Τροπ   90/13    -    ΕΙ∆.  2168 
 
 
Αρ. Πρωτ :   …299……                                                                 Ασπρόπυργος  12/07/17      
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
 Μέσα  σε  λίγες  µόλις  µέρες  υπήρξαµε  µάρτυρες  πολλών  και  σοβαρών  
περιστατικών  που έχουν  να  κάνουν  τόσο  µε  θέµατα  λειτουργίας των  εγκαταστάσεων,  
όσο  και  σοβαρών  θεµάτων  ασφάλειας.   

 Από  το  Σάββατο  8/7/17 µε  τη  µεγάλη  ζηµιά  στη  µονάδα  U33  στις  ΒΕΕ  έως  
και την  Τρίτη  11/07/17  µε  τους  δύο  συναδέλφους  που  διακοµίστηκαν στο  Τζάνειο  
Νοσοκοµείο  λόγω  εργατικού  ατυχήµατος  επίσης  στις  ΒΕΕ,  αλλά  και  τη  συνεχιζόµενη  
αστάθεια  στη  λειτουργία  του  FCC  στις  ΒΕΑ,  προκύπτει  πως  πέρα  από  ρεκόρ  
παραγωγής  και  κερδών,  πέρα  από  διεκδίκηση  διευθυντικών  θώκων  και  εκπροσώπων  
στα  ∆.Σ.,  αυτό  που  παραµένει  απόλυτη  προτεραιότητά  µας,  είναι  το  ζήτηµα  της  
ασφάλειας  στην  εργασία  µας  και  της  αδιαπραγµάτευτης  ανάγκης  να  επιστρέφουµε  
καθηµερινά  σώοι  στις  οικογένειές  µας.   

 Ως Σωµατείο  εδώ  και  πολύ  καιρό  έχουµε  επισηµάνει  τόσο  τους  κινδύνους  που  
ελλοχεύουν  πίσω  από  την  εντατικοποίηση  στην  εργασία  και  τη  φρενήρη  αύξηση  της  
παραγωγής, όσο  και  την  απόλυτη  ανάγκη  ύπαρξης  προδιαγραφών  εξοπλισµού   που  
καλύπτουν  τα  αυστηρότερα  standards   και  τις  απαιτητικότερες  προδιαγραφές  
ασφαλείας.  Αυτό  φυσικά  πρέπει να  ισχύει  και  για  τον  εξοπλισµό  που πρέπει  να   
βρίσκεται  στις  αποθήκες  και  ο  οποίος  πρέπει  να  είναι  επαρκής  σε  ποσότητα  και  σε  
ποιότητα.    

 Ευχόµενοι καταρχάς  ταχεία  ανάρρωση  στους  συναδέλφους  που  διακοµίστηκαν  
καλούµε  κάθε  εµπλεκόµενο  να  σκύψει  µε  την  απαιτούµενη  σοβαρότητα  και  
προσήλωση  στη  λύση  όλων  των  προβληµάτων  που  έχουν  προκύψει  και  για  τα  
οποία  έχουµε  ως  Σωµατείο  θίξει  και  δηλώνουµε  αποφασισµένοι  να  υπερασπιστούµε  
το  δικαίωµα  της  ασφάλειας  στην  εργασία  όλων  των  συναδέλφων  µας  µε  οποιοδήποτε  
τρόπο  και  διαδικασία  απαιτηθεί.   

 Επειδή  οι  διαδικασίες  εκτίµησης  και  χρόνου  αποκατάστασης  είναι  ακόµα  σε  
εξέλιξη  για  οτιδήποτε  νεότερο  προκύψει  θα  ενηµερωθείτε  µε  νεότερη  ανακοίνωσή  
µας. 

 
ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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