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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Το Σωµατείο µας  είχε  πάντα  τα θέµατα  Υγιεινής και  Ασφάλειας  στην  καθηµερινή 
του  προσοχή  και  διεκδίκηση  και  δεν  τα  ανακάλυψε  τώρα.  Σε  συνεργασία  µε  τις  
κατά  τόπους  Επιτροπές  Υγιεινής  και  Ασφάλειας  (ΕΥΑΕ)  συζητούσαµε,  
προγραµµατίζαµε  και θέταµε  στην  Εταιρεία  µέσω  των  τριµηνιαίων  συναντήσεων  όλα  
τα  θέµατα. 

 Φτάσαµε  λοιπόν  να  προγραµµατίζουµε  κινητοποιήσεις  για  να  αναγκάσουµε  την  
Εταιρεία  να  δώσει λύσεις  σε  προβλήµατα  που  χρονίζουν  διότι  ο  κατάλογος  των  
αιτηµάτων  αντί  να  συρρικνώνεται,  µάκραινε  όλο  και  περισσότερο.   

 Το  ΠΣΕΕΠ  µε  το  ξεκίνηµα  της  νέας  θητείας  του  έβαλε  σε  πρώτη  θέση  και  
αφιέρωσε  τη  νέα θητεία  στα  θέµατα  ΥΓΙΕΙΝΗΣ  και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  όπως  το  όφειλε  µετά  
το  τραγικό  δυστύχηµα  της  8ης  Μαΐου  όπου έχασαν  τη  ζωή  τους  4  νέα  παιδιά  
συνάδελφοί µας.  Επίσης  σας θυµίζουµε ότι  σε  συγκεντρώσεις  που  είχαν  γίνει  τότε  
από  τη  νέα  ∆ιοίκηση  της  Εταιρείας,  είχαµε  δεσµευτεί  Εταιρεία  και  Σωµατείο  να  
ασχοληθούµε  σοβαρά  µε  τα  θέµατα  της  Ασφάλειας  για  να µην  ξαναθρηνήσουµε  άλλα  
θύµατα.  ∆υστυχώς  η  Εταιρεία  για  µια  σειρά  προβλήµατα  συνεχίζει  να  µας  κοροϊδεύει  
και  να  αρνείται  να  δώσει  λύσεις. 

 Για  τους λόγους  αυτούς  µε    απόφαση  της  Γενικής  µας  Συνέλευσης  
προκηρύξαµε   µία  (1)  24ωρη  προειδοποιητική  απεργία  το  Σάββατο  14/10/17  και  
µία  (1)  48ωρη  προειδοποιητική  απεργία  την  Κυριακή  15/10  και  τη  ∆ευτέρα  
16/10/17  (επισυνάπτεται  το  εξώδικο που αποστείλαµε).   
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 Χθες  η Εταιρεία  µε  ανακοίνωσή  της  παρουσίασε  µια  εικονική  πραγµατικότητα.   
Προσπάθησε  να  παραπλανήσει  τους  εργαζόµενους  περιγράφοντας  τα  πράγµατα  και  
τις  συνθήκες  εργασίας  ως  έναν  εργασιακό  παράδεισο,  όπου  δεν  υπάρχουν  
προβλήµατα,  το  «κακό Σωµατείο»  τα  δηµιουργεί  (για  άλλους  λόγους ;;;;)   ότι  
λειτουργούµε  µε  ασφάλεια  και  ότι  όλα  τα  θέµατα  που  τέθηκαν  από  τους  
εκπροσώπους  του  Σωµατείου  είναι  κατασκευασµένα,  ανύπαρκτα  και  τους  ξάφνιασαν  
γιατί  τα  άκουγαν  για  πρώτη  φορά!!!!!   

 Και  φυσικά  δεν  ξαφνιάστηκε κανείς  τους!!! Τα  θέµατα  που  το  Σωµατείο  βάζει  
έχουν  µπει  επανειληµµένα  και  υπάρχουν,  δυστυχώς  για  αυτούς,  επιστολές,  
ανακοινώσεις  και  πρακτικά  συναντήσεων  που  τους  διαψεύδουν!!   

 Το  χειρότερο  όµως  όλων  είναι  ότι  προσπαθούν  να µας  πείσουν  ότι  δώσανε  
και  πειστικές  λύσεις  στα  θέµατα  που  θέσαµε  και  αυτό  συνάδελφοι  είναι ίσως  το πιο  
επικίνδυνο.   Αν  νοµίζουν  ότι  είναι  ασφαλές  να λειτουργούν,   χωρίς  να  τηρούν  
διαδικασίες, µε  προβληµατικό  εξοπλισµό και  ελλιπή  στελέχωση  µονάδων  και µε  
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προφορικές  (!!!)  εντολές  κάποιων  στελεχών    και  όχι  µε  τα  επίσηµα  τεχνικά  εγχειρίδια  
και  διαδικασίες,  τότε  τους  ενηµερώνουµε ότι  είναι πάρα  πολύ επικίνδυνοι.   

 Αλήθεια  συνάδελφοι… Ποιος  τους  πιστεύει;;;;;;; 

 Σίγουρα  όλοι  εµείς που  δουλεύουµε  στις  µονάδες  και  ζούµε  καθηµερινά  µε  τα   
προβλήµατα,  µικρά  και  µεγάλα,  έχουµε  πειστεί  για  το πώς  η  ∆ιοίκηση  της  Εταιρείας  
αντιλαµβάνεται  τα  θέµατα  Υγιεινής  και Ασφάλειας.  Όσο  δε  για  την  ανακοίνωσή  τους,  
µας  βάζει  σε  πολύ  σοβαρές  σκέψεις  για  το  πόσο  επικίνδυνα  απλοποιεί  τα  πράγµατα  
και  το  χειρότερο  το  ότι  πιστεύει  ότι  τα  έχει  λύσει.  Συνεχίζει  δε,  την  απαράδεκτη  
τακτική  της  να  σέρνει  το  Σωµατείο  στα  δικαστήρια,  αντί  να  σκύψει  πάνω  από  τα  
προβλήµατα  και  να  δώσει  λύσεις  άµεσα!!  

 Τα  θέµατα  ασφαλείας  είναι  πολύ  σοβαρά  και  δεν  επιτρέπεται  σε  κανέναν  να  
τα  υποτιµά.   Τα  εργοστάσια  που  λειτουργούµε  είναι µονάδες   βαριάς  χηµικής  
βιοµηχανίας  και  απαιτούν  τη  µέγιστη  δυνατή  σοβαρότητα  και ασφάλεια.      
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