29 Σεπτέμβρη 2017
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
To περασμένο Σάββατο πραγματοποιήθηκε Γενικό Συμβούλιο ώστε να παρθεί
απόφαση για απεργιακές κινητοποιήσεις σχετικά με ζητήματα ασφάλειας. Καταγγέλλουμε
την διοίκηση του ΠΣΕΕΠ που στις περιφερειακές συνελεύσεις απέκλεισε το πλαίσιο
αιτημάτων του Αγωνιστικού Μετώπου και των άλλων παρατάξεων, πράξη αντιδημοκρατική
για το συνδικαλιστικό κίνημα, καθώς δεν δίνει την δυνατότητα στους εργαζομένους να
τοποθετηθούν αλλά και ακόμα να προτείνουν, ώστε να διαμορφωθεί το πλαίσιο του
Σωματείου. Καλούμε τους συναδέλφους να ακυρώσουν στη συνείδηση τους και στην πράξη
την τακτική της διοίκησης του ΠΣΕΕΠ.
Το γεγονός ότι είναι εξαιρετικά δραστήριοι γύρω από το θέμα των ρυμουλκών όταν
για τα υπόλοιπα σφυρίζανε αδιάφορα, δηλώνει ότι τοποθετούνται ανάμεσα σε
επιχειρηματικά συμφέροντα. Όλα τα υπόλοιπα που βάζουν ως ζητήματα είναι υπαρκτά
προβλήματα τα οποία χρονίζουν και πρέπει να λυθούν, ωστόσο αυτή η διοίκηση, αυτή τη
χρονική στιγμή, τα χρησιμοποιεί ως πρόσχημα για να μην αποκαλυφτούν τα ιδιαίτερα
συμφέροντα που κινούν τις εξελίξεις. Όλα αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες αφότου
ολοκληρώθηκε το shut down της Ελευσίνας, ύστερα από 6 εργατικά ατυχήματα, δεκάδες
άλλα περιστατικά που από τύχη δεν πήραν μεγαλύτερη έκταση και με χαρακτηριστική την
ΕΚΩΦΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΥΣΙΑ της πλειοψηφίας της διοίκησης του ΠΣΕΕΠ.
Έχουμε εμπειρία από τον τρόπο που κινείται η πλειοψηφία στο ΠΣΕΕΠ. Όλα τα
προηγούμενα χρόνια έχουν βάλει πλάτη για να μην «κινδυνέψει» η κερδοφορία της
εταιρείας, με αποτέλεσμα τις εκπτώσεις σε ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Τα
παραδείγματα είναι πολλά.
Οι μονάδες δεν σταματάνε για τις απαραίτητες επισκευές, παρά μόνο όταν φτάσει η
κατάσταση στο απροχώρητο και πάλι δεν γίνεται καμία αναφορά για τους κινδύνους που
εγκυμονεί. Με το ζήτημα της υποστελέχωσης των τεχνιτών στη βάρδια δεν κάνουν τίποτα
και ας υπάρχουν αποφάσεις συνελεύσεων που ορίζουν τι πρέπει να γίνει. Το πιο πρόσφατο
παράδειγμα είναι αυτό του ατυχήματος στις ΒΕΕ, όπου Προεδρείο αλλά και οι υπόλοιπες
παρατάξεις, πλην του Αγωνιστικού Μετώπου, έμειναν άπραγες και προσπάθησαν να
καταλαγιάσουν όποια αντίδραση και αν υπήρξε. Με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με
την ασφάλεια και τις ώρες εργασίας των συναδέλφων που είναι στον εργολάβο δε βγάζουν
άχνα. Η νομοθεσία καταστρατηγείται καθώς υπάρχουν περιπτώσεις συναδέλφων που
δουλεύουν 20 μέρες ασταμάτητα χωρίς κανένα ρεπό, ενώ δεν πληρώνονται τις υπερωρίες.

Η θέση του Αγωνιστικού Μετώπου για τα θέματα ασφάλειας είναι καθαρή, πάντα
μπαίνουμε μπροστά στον αγώνα γι’ αυτά τα ζητήματα.
Ωστόσο, το Αγωνιστικό Μέτωπο λευκές επιταγές δεν δίνει σε κανέναν. Σε
οποιοδήποτε αγώνα, θα είμαστε στην πρώτη γραμμή, με τα αιτήματά μας.
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Να επανέλθουν όλες οι κομμένες θέσεις εργασίας σε παραγωγή, πυρασφάλεια,
χημείο και τεχνίτες.
Τήρηση των διαδικασιών και βελτίωση τους για την ομαλή λειτουργία του
διυλιστηρίου και την ασφάλεια μας. Τήρηση των οδηγιών που περιέχουν τα
εγχειρίδια λειτουργίας των μονάδων παραγωγής.
Μονιμοποίηση εργολαβικού προσωπικού.
Τήρηση της σύμβασης σε θέματα ωραρίου και ημερών εργασίας, άσχετα από
σχέση εργασίας (αορίστου χρόνου, εργολαβικοί)
Προστασία της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, μέσα από το
κρατικό σώμα γιατρών Εργασίας και τεχνικών Ασφάλειας.
Ουσιαστικό έλεγχο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς με προσανατολισμό στην
εργοδοτική ευθύνη για τη συνδυασμένη εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας
και των κανονισμών για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, τη δημόσια
υγεία και ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος.
Άμεσα ουσιαστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής
υποδομής του ΣΕΠΕ. Συνδυασμένη, με σαφή διακριτά καθήκοντα, δράση των
Επιθεωρήσεων Ασφαλείας και Υγείας με τις Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων
για την αντιμετώπιση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και
ασφάλεια.
Ίδρυση κρατικού σώματος τεχνικών Ασφαλείας και γιατρών Εργασίας, ενταγμένου
αποκλειστικά στο δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ.
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