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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Μετά τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν στο ∆ιυλιστήριο της Ελευσίνας, η
∆ιοίκηση των ΕΛΠΕ αποφάσισε εκτάκτως να µεταφέρει στην περίοδο που διανύουµε
το Shut Down που ήταν προγραµµατισµένο για τον Μάρτιο του 2018.
Ως ΠΣΕΕΠ, υλοποιήσαµε κύκλο επαφών µε στελέχη της ∆ιοίκησης όπου
µοναδικό αντικείµενο συζήτησης υπήρξε η απολύτως ασφαλής διεξαγωγή της Γενικής
Συντήρησης στις ΒΕΕ. Τονίσαµε τις πάγιες θέσεις του Σωµατείου µας οι οποίες
πιστεύουµε ότι θα βοηθήσουν να επιτευχθεί ο κοινός στόχος που πρέπει όλοι αυτή
την περίοδο να έχουµε: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.
Καλούµε την εταιρεία να θέσει ως προτεραιότητά της την ασφάλεια όλων των
εργαζοµένων, να σεβαστεί το δικαίωµα στην ανάπαυση και να µην επιτρέψει σε
χρονοδιαγράµµατα και λογιστικές πράξεις να επηρεάσουν στο ελάχιστο αυτό που
για µας είναι ύψιστη προτεραιότητα, δηλαδή να επιστρέφουµε σώοι και ασφαλείς
στα σπίτια µας.
Γνωρίζουµε ότι όλοι οι συνάδελφοί µας διαθέτουν υψηλό αίσθηµα
επαγγελµατισµού αλλά και συναίσθηση της ευθύνης και τους καλούµε να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί στους χώρους δουλειάς, τηρώντας ευλαβικά τα απαραίτητα
µέτρα ασφαλείας – διαδικασίες, προστατεύοντας κατ΄ αυτόν τον τρόπο τον εαυτό τους
και όσους εργάζονται γύρω τους.
Καλούµε επίσης όλους τους εργολάβους που θα εµπλακούν στη διαδικασία,
να τηρήσουν όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας και τις συµβατικές τους
υποχρεώσεις, σεβόµενοι την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού τους, καθώς
και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από την κείµενη Εργατική Νοµοθεσία.
Τέλος, καλούµε τους συναδέλφους µας να είναι σε διαρκή εγρήγορση έτσι
ώστε σε περίπτωση που τους ασκηθεί πίεση να εργαστούν σε επισφαλείς συνθήκες,
να ενηµερώσουν άµεσα τους Τεχνικούς Ασφαλείας της εγκατάστασης και εφόσον
κριθεί απαραίτητο, το Σωµατείο και την ΕΥΑΕ.
ΚΑΜΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.
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