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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Η γενικευµένη κρίση υγείας λόγω κορονοϊού που πλήττει τη χώρα µας αλλά και τα αναγκαία
περιοριστικά µέτρα που τη συνοδεύουν έχουν αλλάξει ριζικά την καθηµερινότητα µας και τον
τρόπο εργασίας µας.
Σήµερα που δοκιµάζονται συνειδήσεις, συµπεριφορές, τα πάντα και οι πάντες, όχι µόνο οι
κυβερνήσεις, αλλά και οι πολίτες, οι εργαζόµενοι, κάθε φυσικό πρόσωπο ξεχωριστά, κάθε
επιχείρηση, είναι υποχρέωση µας η απόλυτη συµµόρφωση στα µέτρα περιορισµού της
εξάπλωσης του ιού.
Είναι σίγουρα δικαιολογηµένη η όποια αντίδραση υπάρχει από συναδέλφους για το
πρόγραµµα εργασίας και ειδικά από αυτούς που δουλεύουν πάνω από δεκατέσσερις µέρες, γι΄
αυτό ήρθαµε σε συνεννόηση µε την ∆ιοίκηση της Εταιρείας ώστε να γίνει Υπηρεσιακό
Συµβούλιο αυτή την εβδοµάδα για να καλυφθούν τα οργανικά κενά.
Γνωρίζοντας πως οι συνθήκες είναι πρωτόγνωρες και ιδιαίτερα δύσκολες λόγω του
βεβαρηµένου προγράµµατος εργασίας για όλους όσους εργάζονται στα ∆ιυλιστήρια, θα
πρέπει να υπάρχει σεβασµός για τον κόπο των εργαζοµένων από τα ∆ιευθυντικά Στελέχη,
καθώς οι Μονάδες Παραγωγής δε λειτουργούν από το laptop και την ησυχία του σπιτιού τους.
Καλούµε δε τον Γενικό ∆ιευθυντή ∆ιυλιστηρίων να λάβει µέτρα έτσι ώστε να αποφύγουµε στο
µέλλον προσβλητικές συµπεριφορές προς τους συναδέλφους µας στις Κοινές Παροχές
στον Ασπρόπυργο διότι η ανοχή µας εξαντλήθηκε.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
∆εν έχουµε βιώσει πιο δύσκολη περίοδο στην µακρόχρονη διαδροµή µας. Αλλά όπως στο
παρελθόν, παρά τις όποιες αντιξοότητες αντιµετωπίσαµε, καταφέραµε να µείνουµε όρθιοι
παλεύοντας και ακυρώνοντας πολιτικές που µας οδηγούσαν στη διάλυση, αυτό συνεχίζουµε
να κάνουµε και τώρα, υπερασπίζοντας το χώρο µας και τη θέση των εργαζοµένων.
Τους µηδενιστές και τους ''µόνους'' αγωνιστές της εργατικής τάξης που η αντίδραση τους για
το πρόγραµµα εργασίας ήταν να κλείσουν τα ∆ιυλιστήρια, τους αφήνουµε στην κρίση σας. Η
απάντηση για εµάς θα ήταν εύκολη, αλλά θα τους την δώσουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι.
Όσο για την αντίθεση µας στην δηµιουργία επιστηµονικής οµάδας, τους απαντάµε πως θα
ήταν ντροπή για το Συνδικάτο µας εάν την ώρα της κρίσης περιµέναµε την σύσταση
διαπαραταξιακής οµάδας για να προστατέψουµε την Υγιεινή και την Ασφάλεια των
συναδέλφων µας. Απεναντίας από την πρώτη στιγµή σε συνεργασία µε τις ΕΥΑΕ και τον
γιατρό της Εταιρείας συζητήσαµε για τα µέτρα που έπρεπε να ληφθούν και στη συνέχεια
επικοινωνήσαµε µε την ∆ιοίκηση για την άµεση εφαρµογή των µέτρων αυτών σε όλες τις
εγκαταστάσεις του Οµίλου.

Για την εισήγηση της πρότασης που έκανε το Προεδρείο του Σωµατείου µας αλλά και η
παράταξη µας µέσω του Γενικού Γραµµατέα, όπως σωστά ειπώθηκε, ήταν "καµιά υπερωρία
απλήρωτη, κάλυψη όλων των Οργανικών θέσεων" για να συµπληρώσουν οι υπόλοιπες
παρατάξεις "να υπάρχει χρονικό διάστηµα στο πρόγραµµα εργασίας και επανελέγχος του σε
τυχόν παράταση'' πρόταση που συµφωνήσαµε οµόφωνα. Όσο για την χρέωση κανονικών
αδειών ποτέ δεν υπήρξε θέµα.
Όσον αφορά την καταγγελία που έκαναν οι παρατάξεις της ΕΝΙΑΙΑΣ και της ΕΛΚΕ, ένα
έχουµε να πούµε:
«Έχασαν αυτοί που το έστησαν, αλλά και αυτοί που το έπαιξαν»
Τέλος, για άλλη µια φορά στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο ήρθε λανθασµένη τεκµηρίωση για την
εισήγηση των θεµάτων στην προσπάθεια να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα. Πιστεύουµε να
µάθουµε κάποτε «πόσα γραµµάτια έχουν µείνει ακόµη ανεξόφλητα».
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Συνεπείς στην πορεία που έχουµε καταγράψει τόσα χρόνια, συνεπείς στο καθήκον µας, µε
ενότητα και αίσθηµα ευθύνης, συνεχίζουµε να δίνουµε τις µάχες µας για να µην χαρίσουµε
σε κανέναν 60 χρόνια προσφοράς, δράσης και αγώνων των εργαζοµένων στα ΕΛΠΕ.
Η υπογραφή της νέας τριετούς ΕΣΣΕ και του Εσωτερικού Κανονισµού είναι αποτέλεσµα
αυτής της δράσης µας, της δυναµικής του Συνδικάτου µας και της ικανότητάς µας να
αντιµετωπίζουµε αποτελεσµατικά, µε οργάνωση, ενότητα και συνέπεια κάθε πρόβληµα.
Έτσι βαδίσαµε ως τώρα, έτσι θα βαδίσουµε και από δω και πέρα, γιατί έχουµε καθήκον ως
Συνδικαλιστικό κίνηµα σε αυτές τις πρωτόγνωρες καταστάσεις που ζούµε να
δηµιουργήσουµε ένα ενωτικό µαζικό κίνηµα για να δώσουµε ελπίδα και µέλλον στα
παιδιά µας σε ένα αύριο που δεν θα µοιάζει σε τίποτα µε το χθες.
Κλείνοντας, πρέπει να επισηµάνουµε ότι στο δύσκολο διάστηµα που διανύουµε µε την
πανδηµία του κορωνοϊού, η αλληλεγγύη και η βοήθεια προς τους συνανθρώπους µας είναι πιο
επιβεβληµένη από ποτέ. ∆είχνοντας έµπρακτα την στήριξη µας, το ΣΚΕΕΠ προτείνει µέρος
των χρηµάτων που προορίζονταν για την κράτηση του πακέτου διακοπών (αξίας 200.000
ευρώ), να διατεθεί ως δωρεά για την προµήθεια πέντε (5) αναπνευστήρων υψηλής
τεχνολογίας που θα δοθούν στο Θριάσιο νοσοκοµείο, καθώς µπορούν να σώσουν πολλούς
ανθρώπους. Μία ελάχιστη συµβολή µας στην µάχη ενάντια στον κορωνοϊό. Ζητούµε την
αµέριστη στήριξη όλων των εργαζοµένων και των παρατάξεων για την υλοποίηση αυτού του
ιερού σκοπού.
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