
 

 

 

 

 

Τα προβλήματα στις ΒΕΘ με τα συνεχή σταματήματα 
04.01.2019 

Συναδέλφισσες, οι 

Τις ευχές μας για μια καλύτερη χρονιά το 2019. 

Ο χρόνος άλλαξε και παρόλες τις ευχές για μια καλύτερη χρονιά, τα προβλήματα συνεχίζουν και 

παραμένουν στην πλάτη μας και το 2019. Το τελευταίο διάστημα όλοι οι εργαζόμενοι στο 

Διυλιστήριο των ΒΕΘ, αντιμετώπισαν πρωτόγνωρες και πρωτοφανείς καταστάσεις. 

Τέσσερα σταματήματα – ξεκινήματα του Διυλιστηρίου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα που 
ξεπεράστηκαν χάρις στον υψηλό επαγγελματισμό και το ανεξάντλητο φιλότιμο των εργαζομένων, 
αποφεύγοντας τα χειρότερα. Όσο και να θέλουμε να τα αποδώσουμε σε τυχαία γεγονότα (κακιά 
στιγμή), δυστυχώς ανέδειξαν και επιβεβαίωσαν θέματα που είχαμε επισημάνει στις προηγούμενες 
ανακοινώσεις μας και επιστολές προς την Διοίκηση (12-10-2018)  «Ο εργοδότης έχει υποχρέωση 
να ενεργεί τακτικό έλεγχο και συντήρηση των μέσων, να εξασφαλίζει τη συντήρηση και την 
παρακολούθηση της ασφαλούς λειτουργίας μέσων και εγκαταστάσεων». 

Δυστυχώς όμως και το Προεδρείο του Σωματείου λειτουργώντας «Υποκριτικά», μας παραπέμπει σε 

προγενέστερη  ανακοίνωση του, τύπου εσωτερικής κατανάλωσης, όπου  εδώ και 2 μήνες (5-11-

2018 και 17-12-2018) ζητάει ενημέρωση από την Εταιρεία….. 

Εδώ και 2 μήνες ζητούν ενημέρωση!!! Τι έγινε εδώ και 2 μήνες;;!!! Δεν τους έχουν ενημερώσει 

ακόμα;!!! Και τι καινούργιο περιμένουν να τους πει η Εταιρεία; Αν δεν ξέρουν τι συμβαίνει και για να 

μην περιμένουν άσκοπα από την Εταιρεία, θα τους ενημερώσουμε εμείς:  

Οι ελλείψεις προσωπικού σε όλα τα τμήματα, η μή κάλυψη των κενών των Οργανογραμμάτων ,η 

αναποφασιστικότητα της τοπικής Διεύθυνσης και το «καπέλωμα» της από τη Διοίκηση του Ομίλου, 

η ελάχιστη έως ανύπαρκτη ενημέρωση από την Εταιρεία, το εξαντλημένο προσωπικό από τα 

συνεχή 12ωρα (Συντήρηση και Βάρδια), η ανάδειξη–προώθηση σε κάποιες περιπτώσεις των 

ημετέρων και ο παραγκωνισμός άξιων και ικανών, η κακή ψυχολογία για την προοπτική και το  αύριο 

της εργασίας μας, με την ανασφάλεια να είναι διάχυτη σε όλους. Η απουσία του Προεδρείου του 

Σωματείου από τα πραγματικά προβλήματα είναι παραπάνω από φανερή. 

Συναδέλφισσες, οι 

Η ανάδειξη σαν σημαντικά θέματα των μετακινήσεων, προαγωγών και κλιμάκιων ....!!!!! Οι 

υποσχέσεις και οι τακτικισμοί που ακολουθεί το Προεδρείο μας οδηγούν σε εφησυχασμό και 

ηττοπάθεια, όσο αποφεύγουν την μάχη για την αποτροπή της περαιτέρω Ιδιωτικοποίησης. Δεν 

πρέπει να παρασυρθούμε. 

Κύριοι της Διεύθυνσης αλλά και του προεδρείου του Σωματείου, σοβαρευτείτε .!!  

Η λύση είναι: ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ για την κάλυψη των κενών που δημιουργήθηκαν σε 
ΒΕA, ΒΕΕ και ΒΕΘ. Μην παρασύρεστε σε μικροκομματικά παιχνίδια και πολιτικούς ρεβανσισμούς. 

Προχωρήστε άμεσα τις προσλήψεις για την κάλυψη των κενών, ολοκληρώστε τις περιγραφές 
θέσεων εργασίας, υλοποιήστε τις αναβαθμίσεις εξοπλισμού που έχετε υποσχεθεί. Σταματήστε τώρα  
την Πλειοδοσία υποσχέσεων και ρουσφετιών σε κλειστά γραφεία και μυστικές συναντήσεις, 
λειτουργήστε επιτέλους στο προσκήνιο-φώς με κανόνες και διαδικασίες.  
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