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Το πρόσφατο συμβάν με την ανάφλεξη στον υποσταθμό 7400 στις ΒΕΑ, έρχεται να προστεθεί στα
προηγούμενα δυο μέσα σε ένα μήνα. Με αυτή την αφορμή, αναδεικνύονται τα σοβαρά
προβλήματα συντήρησης που υπάρχουν σε τμήματα του εξοπλισμού.
Την ίδια περίοδο που η εταιρεία διαφημίζει τα 60 χρόνια διύλισης, την προτεραιότητά της στην
υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, την ίδια ώρα που διαφημίζει τα 3 μεγάλα ρεκόρ της σε
παράγωγη πωλήσεων και εξαγωγών, αφήνει σε δεύτερη μοίρα τους όρους και τις συνθήκες
λειτουργίας του διυλιστηρίου και κατ' επέκταση την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Τέτοια περιστατικά επαληθεύουν το γεγονός ότι είναι αναγκαία, τόσο η σωστή και συστηματική
συντήρηση, όσο και η αντικατάσταση παλιού εξοπλισμού. Ότι δεν αρκεί η συντήρηση τις λιγοστές
μέρες του shut down και μάλιστα από συναδέλφους που δουλεύουν σε καθεστώς υπερεργασίας,
εντατικοποίησης και υπερεκμετάλλευσης μέσω των εργολαβιών. Με τέτοιες συνθήκες και
τέτοιους όρους, είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να γίνει σχεδιασμένη και με φυσιολογικούς ρυθμούς
συντήρηση. Χρειάζεται άμεσα ενίσχυση του προσωπικού, με μόνιμες και σταθερές εργασιακές
σχέσεις, πόσο μάλλον σε πόστα και εργασίες που είναι άμεσα συνδεδεμένα και με ζητήματα
ασφάλειας στην εργασία.
Τη στιγμή που κυβέρνηση και μεγαλοεργοδοσία προβάλουν το παραμύθι της «καθαρής εξόδου
απ’ τα μνημόνια» και της «δίκαιης ανάπτυξης», τα προβλήματα για τους εργαζόμενους είναι εδώ.
Το βασικό κριτήριο για τους εργαζομένους δεν πρέπει να είναι γενικά και αόριστα «η ανάπτυξη»
αλλά ανάπτυξη για ποιόν; Αποκαλύπτεται κάθε μέρα και περισσότερο ότι η ανάπτυξή τους δεν
συμβαδίζει με τις ανάγκες των εργαζομένων.
Έχει σοβαρές ευθύνες η Διοίκηση της εταιρείας γιατί τέτοια συμβάντα μπορεί να προκαλέσουν
μεγάλης έκτασης ατυχήματα, θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζομένων, αυξάνουν τα
εξαντλητικά ωράρια λόγω υποστελέχωσης των τεχνικών τμημάτων.
Διεκδικούμε την άμεση πρόσληψη μονίμου προσωπικού στη συντήρηση, που θα καλύπτει τις
ανάγκες για την ομαλή λειτουργία, την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού, καθώς και για
ανθρώπινα ωράρια εργασίας.

