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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 
  Την  Πέµπτη   05/10  και  την  Παρασκευή  06/10/17  καλούµαστε  να  
αποφασίσουµε  για: 
     Προκήρυξη  δύο  48ωρων  προειδοποιητικών  απεργιών  στις  13,14/10/2017  και  
15,16/10/2017  και  εξουσιοδότηση  στο  ∆.Σ.  για  προκήρυξη  πολυήµερων  απεργιών  
εφόσον κριθεί  ότι  δεν  δόθηκαν  οι  αναγκαίες  λύσεις  στα  κάτωθι  αιτήµατα: 

• Εφαρµογή  νέων  προδιαγραφών  των  ρυµουλκών  ασφαλείας  στα  ΕΛΠΕ  (Νότος) 
• Ασφαλής  λειτουργία  FCC 
• Ασφαλής  διαδικασία προσθήκης  Χηµικών 
• ∆ηµιουργία  4ου  συγκροτήµατος  στο  ΤΜ∆  ΒΕΑ 
• Στελέχωση  και  εκσυγχρονισµός  βοηθητικών  παροχών  ΒΕΘ 
• Ασφαλής  λειτουργία  Βιολογικού  ΒΕΕ 
• Μελέτη  για  ασφαλέστερη  διαδικασία  αποστράγγισης «drain»  στην  U 32  και  

όπου αλλού  χρειάζεται  στις  εγκαταστάσεις  των  ΒΕΕ. 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Η διεκδίκηση επίλυσης όλων των θεµάτων ασφαλείας παραµένει για το Σωµατείο 
µας ύψιστη προτεραιότητα και σαφώς δεν περιορίζεται στα παραπάνω µόνο θέµατα. 

Με δεδοµένο ότι τα εργοστάσια είναι ένας ζωντανός οργανισµός και συνεχώς θα 
προκύπτουν καινούργια θέµατα ασφάλειας, είµαστε αποφασισµένοι να παλεύουµε για 
λύσεις έχοντας ως αδιαπραγµάτευτη απαίτηση να επιστρέφουµε όρθιοι στα σπίτια µας.  

Η συµµετοχή όλων µας θα είναι καθοριστική και επιβεβληµένη δεδοµένου ότι ο 
στόχος για ασφαλή εργασία απαιτεί συνεχή εγρήγορση και δεν επιτρέπει ούτε στιγµή 
εφησυχασµού. 

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΟΛΩΝ ΜΑΣ 

 Ως  εκ  τούτου  καλούµαστε  να  συµµετέχουµε µαζικά  στις  διαδικασίες  της  Γενικής 
µας  Συνέλευσης  στα  κατά  τόπους  γραφεία  του  ΠΣΕΕΠ  και  να κατοχυρώσουµε   όλοι  
µαζί  και  ο  καθένας  ξεχωριστά  το µέλλον  µας. 

 Οι  ώρες  ψηφοφοριών  είναι οι  εξής: 

• ΒΕΑ,  ΒΕΘ,  ΒΕE  : Πέµπτη  05/10  και  Παρασκευή  06/10/17  και ώρες  06:00  έως  
18:00 στα  κατά  τόπους  γραφεία  του ΠΣΕΕΠ 

• ΜΑΡΟΥΣΙ  : Παρασκευή  06/10/17 και ώρες  09:30  έως  15:00   (αίθουσα  1,  -1  
όροφος). 

ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
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