Ασπρόπυργος, 4 Οκτωβρίου 2017
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Τους τελευταίους μήνες όλοι οι εργαζόμενοι είμαστε μάρτυρες ενός παιχνιδιού που
παίζεται μεταξύ της διοίκησης του ΠΣΕΕΠ και της Εταιρίας.
Τον περασμένο Μάιο είχαμε καταγγελίες του επίτιμου προέδρου του ΠΣΕΕΠ για
δικαστικά επιλήψιμη άσκηση των καθηκόντων κάποιων υψηλόβαθμων στελεχών
των ΕΛΠΕ, την προειδοποίηση για κατάθεση σχετικών στοιχείων στον εισαγγελέα και
επιπλέον την διεξαγωγή συνέντευξης τύπου για το ίδιο θέμα.
Έπειτα από αυτά , τον Ιούνιο, ακολούθησε η ανταλλαγή αναμνηστικών πλακετών και
φιλοφρονήσεων μεταξύ του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ και της ηγεσίας της εταιρίας, στο
πολυσυζητημένο συνέδριο για τους υδρογονάνθρακες στο οποίο κύριος χορηγός
ήταν τα ΕΛΠΕ.
Τον Αύγουστο και ενώ έχει προηγηθεί η αλλαγή προέδρου στο ΠΣΕΕΠ , οι παρατάξεις
που αποτελούν την διοίκηση αποφασίζουν την κύρηξη απεργίας για το ρυμουλκά σε
ΒΕΑ και ΒΕΕ με την γνωστή σε όλους κατάληξη.
Σήμερα ύστερα από 2 μήνες, το θέμα των ρυμουλκών επανέρχεται μαζί με άλλα έξι
αιτήματα ασφάλειας και είναι πρόταση της Διοίκησης του ΠΣΕΠΠ για πολυήμερες
απεργίες. Το θέμα των ρυμουλκών κυριάρχησε στα δύο τελευταία ΔΣ του ΠΣΕΕΠ και
εμπλουτίστηκε με διάφορες καταγγελίες για εξυπηρέτηση συμφερόντων.
Για το παραπάνω θέμα η παράταξη μας έχει τοποθετηθεί στο πρόσφατο Γενικό
Συμβούλιο και υποστηρίζει την ολιγόμηνη παράταση για την εφαρμογή των νέων
προδιαγραφών. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμόρφωση από την πλευρά της
Εταιρίας προς αυτές τις προδιαγραφές σύμφωνα με αυτό το χρονοδιάγραμμα
εφαρμογής προκύρηξη κινητοποιήσεων.

Για τα υπόλοιπα θέματα ασφάλειας που αναφέρονται στην τελευταία ανακοίνωση
του ΠΣΕΕΠ και για τα οποία καλούμαστε να ψηφίσουμε η πρόταση μας είναι :
Καθορισμός χρονοδιαγραμμάτων σε συνεργασία με την εταιρία για την επίλυση τους
και έγγραφη αποτύπωση αυτών των χρονικών δεσμεύσεων. Στην συνέχεια
παρακολούθηση της υλοποίησης των ανωτέρω χρονοδιαγραμμάτων και όταν αυτά
παραβιάζονται εξουσιοδότηση στο ΠΣΕΕΠ για άμεσες και μαζικές κινητοποιήσεις.
Συνάδελφοι στα παιγνίδια που ξεκίνησαν συνδικαλιστικά και δυστυχώς εξελίσσονται
σε πολιτικά, η ΔΑΚΕ πιστή στην αδέσμευτη στάση της, κρατάει αποστάσεις που για
κάποιους είναι αδιανόητες. Η εξυπηρέτηση των προβλημάτων των εργαζομένων
επιτυγχάνεται με την άδολη ενότητα όλων των μελών του ΠΣΕΕΠ και τον ανιδιοτελή
αγώνα για την πραγμάτωση της και όχι σε συγκυριακές ταυτίσεις και ετερόκλητων
ιδεολογικά συμμαχιών.
Οι κορώνες της διοίκησης του ΠΣΕΕΠ για έλλειψη εμπιστοσύνης προς τις υπόλοιπες
παρατάξεις από την μία πλευρά, αλλά και οι προσπάθειες κάποιων να
δημιουργήσουν προϋποθέσεις , με την στήριξη της Εταιρίας για να γίνουν χαλίφηδες
στην θέση του χαλίφη, δεν προάγουν την επίλυση των σοβαρών θεμάτων ασφάλειας
η οποία πρέπει να είναι άμεση προτεραιότητα όλων μας.
Το καθήκον της διοίκησης της Εταιρίας είναι να προβληματιστεί από τα δεκάδες
σοβαρά ατυχήματα που έχουν καταγραφεί φέτος στα τρία Διυλιστήρια και να
στοχεύσει σε αλλαγή κουλτούρας ασφάλειας των εργαζομένων χωρίς επικοινωνιακές
φιέστες και πληρωμένα δημοσιεύματα.
Τέλος καταδικάζουμε απερίφραστα την δολοφονική επίθεση στον συνάδελφο μας,
μέλος του ΔΣ του ΠΣΕΕΠ, η οποία χρήζει σοβαρής διερεύνησης επειδή οι καιροί είναι
πονηροί και απαιτούν την επαγρύπνηση όλων μας. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε
στον συνάδελφο ταχεία ανάρρωση και δύναμη.
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