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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 

● Επειδή στις Περιφερειακές Συνελεύσεις αλλά και στις περιοδείες στους χώρους δουλειάς οι 

συνάδελφοι του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ ξεκαθαρίζουν σε όλους τους τόνους ότι αποφάσισαν 

να ασχοληθούν με την Ασφάλεια επειδή ''έλυσαν'' τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα, όπως το 

ξεπούλημα των οφειλόμενων ρεπό των συναδέλφων και την εσφαλμένη πληρωμή τους, τα 

διαφορετικά σε χρηματική αξία κουπόνια των Χριστουγέννων, οι εκδρομές, που επειδή δεν 

μπήκε ο τότε πρώην Πρόεδρος στη επιτροπή Προμηθειών, τις παρατήσανε στην τύχη τους, το 

θέμα του ωραρίου εργασίας που ακόμα και σήμερα δεν απαίτησαν από την Εταιρεία να 

ανακοινώσει επίσημα τι πραγματικά ισχύει και οι εργαζόμενοι χάνουν χρήματα, η ΑΜΑ που ενώ 

δίδεται σε ώρες, δεν δίδεται σε οκτώ ώρες και συνδέεται με τα οφειλόμενα ρεπό!!! 

 

● Επειδή η προσέλευση των εργαζομένων στις Περιφερειακές Συνελεύσεις είναι τέτοια που θα 

έπρεπε να ντρεπόμαστε μιας και το θέμα που διακυβεύεται είναι η Ασφάλεια και την ευθύνη για 

την ισχνή προσέλευση την φέρει εξ ολοκλήρου το Προεδρείο του Συνδικάτου που βολεύεται 

πίσω από αυτό το γεγονός. 

 

● Επειδή οι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι θα ψηφίσουν για να αναβαθμιστούν οι προδιαγραφές 

Ασφαλείας των ρυμουλκών της Εταιρείας, γιατί πολύ μεθοδικά κανείς από το Προεδρείο του 

Σωματείου δεν τους εξήγησε ότι θα ψηφίσουν για τα ρυμουλκά εφοπλιστών που φέρνουν τα 

καράβια στις εγκαταστάσεις μας. 

 

● Επειδή αντιστεκόμαστε σε όλα τα ''περίεργα'' που συμβαίνουν στα ΕΛΠΕ και τον τελευταίο 

καιρό κάποιοι επέλεξαν λάθος τρόπο για να μας φιμώσουν το στόμα. 

 

● Επειδή ακόμα και την ύστατη ώρα καλέσαμε το Προεδρείο του Σωματείου, να αποσύρει την 

πρόταση για τα ρυμουλκά των εφοπλιστών και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί τα υπόλοιπα  

ενδεικτικά θέματα της πρότασής του, είναι τέτοια η εμμονή τους πάνω στο θέμα και δεν 

αντιλαμβάνονται ότι η διαίρεση των εργαζομένων αδυνατίζει την διεκδίκηση για τα θέματα 

Ασφάλειας, και ότι το  μόνο που χρειάζεται είναι η ενότητα. 

 

Για όλα τα παραπάνω η πρόταση μας είναι ξεκάθαρη. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι 

συμβαίνει με τα ρυμουλκά, οι εργαζόμενοι που κουράστηκαν να εγκλωβίζονται με την ψήφο τους, 

βάζοντας και τα ρυμουλκά σε ένα γενικότερο πακέτο θεμάτων Ασφάλειας, οι εργαζόμενοι που θέλουν 

να αντισταθούν στην ''δημοκρατικότητα'' του Προεδρείου να αποκλείσει τις διαφορετικές προτάσεις, να 

ρίξουν στην κάλπη την πρότασή μας που είναι υπέρ των κινητοποιήσεων, αλλά αντίθετη στα θέματα 

συμφερόντων που έντεχνα θέλουν να κρύψουν πίσω από θέματα Ασφάλειας. 

 

Ας στείλουμε επιτέλους ένα μήνυμα ότι οι εργαζόμενοι μπορεί να ανέχονται τα πάντα. Δεν μπορούν 

όμως να ανεχθούν για κανένα λόγο παιχνίδια με την Ασφάλεια εργαζομένων – εγκαταστάσεων. 

Στηρίξτε την πρόταση του ΣΚΕΕΠ που είναι: 

 

 



 

● Αντικατάσταση βάνας FCC και στελέχωση του πίνακα ελέγχου DCS με επιπλέον οργανική θέση 

● Βελτίωση διαχείρισης χημικών Διακίνησης Νότου και επαναφορά της κομμένης οργανικής 

θέσης στην U - 600 

● Επίλυση προβλημάτων UTILITIES ΒΕΘ 

● Μελέτη και κατασκευή εξοπλισμού για την ασφαλέστερη διαδικασία αποστράγγισης (DRAIN) 

στην U - 32 στις ΒΕΕ 

● Κάλυψη κομμένων οργανικών θέσεων      

            α) U 3400-4600 ΒΕΑ  

            β) Κοινές Παροχές ΒΕΑ   

            και για την ασφαλέστερη λειτουργία εργαζομένων και εγκαταστάσεων 

            α) Δημιουργία Δ΄ Συγκροτήματος στην Διύλιση ΒΕΑ 

            β) Ισονομία ανάμεσα στους Χειριστές Πίνακα DCS 

            γ) Στελέχωση της θέσης του Αρχιδοκιμαστή στο Χημείο Νότου 

            δ) Στελέχωση της Συντήρησης Βάρδιας Νότου 

 

 

Καλούμε την Διοίκηση της Εταιρείας να μη μείνει στους τύπους της έννοιας Ολιστική Ασφάλεια και 

στην πράξη μέσα από το τρίπτυχο Προσδιορισμός Προβλήματος - Εξεύρεση Λύσης -

Χρονοδιάγραμμα Επίτευξης, να δρομολογήσει επιτέλους τις λύσεις στα θέματα Ασφάλειας των  

εγκαταστάσεων, αλλά και να δώσει λύση στα ζητήματα που η ίδια δημιούργησε και αναφέρονται στην 

αρχή της ανακοίνωσης  μας. 
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