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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι. 

Από σήμερα εκκινεί η διαδικασία σταδιακής κράτησης των μονάδων για τη διεξαγωγή του 
General Shutdown, που θα διαρκέσει έως τις 12/11 για τις εργασίες συντήρησης 
συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ασφαλούς επανεκκίνησης. 

Όλοι γνωρίζουμε πως οι μέρες που έπονται θα είναι κουραστικές και απαιτούν το μέγιστο βαθμό 

συγκέντρωσης από όλους λαμβάνοντας υπόψιν και το μεγάλο όγκο εργολαβικών εργαζομένων 
που θα συμμετάσχουν στις εργασίες συντήρησης (περίπου 1800 άτομα). 

Η επιτροπή ΕΥΑΕ ΒΕΕ με ξεκάθαρη θέση και σαφή άποψη προτάσσει ότι ύψιστη  προτεραιότητα 
όλων μας πρέπει να είναι  η ΑΣΦΑΛΕΙΑ όλου του προσωπικού, καθώς και η πιστή τήρηση όλων 
των διαδικασιών για την ασφαλή διεξαγωγή του Shutdown.   

Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους, στελέχη της εταιρείας και εργαζόμενους, να τηρήσουν 
απαρέγκλιτα τα μέτρα ασφαλείας που προβλέπονται από τις διαδικασίες και σε καμία περίπτωση 
να μην βάζουν τη βιασύνη για την ολοκλήρωση κάποιας εργασίας, πάνω από την ασφάλεια. 

Επίσης καλούμε τους εργολάβους που θα εμπλακούν στο shut down να είναι συμβατικά εντάξει 
ως προς τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζόμενους να τους παρέχουν τον απαραίτητο 
εξοπλισμό ασφαλείας και να τηρούν όλους τους κανόνες και τις συνθήκες υγιεινής. 

Το υψηλό επίπεδο σε αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό που μας διακρίνει ως εργαζόμενους 
των ΕΛΠΕ, μας επιβάλει να είμαστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στους  χώρους ευθύνης μας, 
τηρώντας όλα τα ατομικά και βάση διαδικασιών  μέτρα ασφαλείας, που απαιτούνται & 
επιβάλλονται, προστατεύοντας έτσι τους εαυτούς μας, τους συναδέλφους και τις 
εγκαταστάσεις. 

Τέλος η επιτροπή ΕΥΑΕ ΒΕΕ θα είναι παρούσα και στη διάθεση όλων των συναδέλφων κατά τη 

διάρκεια των εργασιών για τυχόν δυσλειτουργίες ή σε περίπτωση που πέσει στην αντίληψή 
τους ανασφαλής εργασία, να ενημερώσουν άμεσα τους τεχνικούς ασφαλείας και την επιτροπή 
ώστε να υπάρξει άμεση παρέμβαση. 

Καλή δύναμη σε όλους.    
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