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ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ           

ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, καταγγέλλουμε τις επιχειρούμενες αλλαγές 

από μεριάς της εταιρείας στον τρόπο έκδοσης των αδειών στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 

Ασπροπύργου. 

Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πρακτικές που οδηγούν σε περαιτέρω 

εντατικοποίηση της εργασίας με στόχο την αύξηση του ποσοστού κέρδους της επιχείρησης 

εις βάρος της ασφάλειας και την υγείας μας.  

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο ότι αυτές οι αλλαγές προωθούνται τρείς μόλις μήνες πριν τη γενική 

συντήρηση στις ΒΕΑ. Είναι βέβαιο ότι αποτελεί μέρος της προσπάθειας της εταιρείας για 

συμπίεση του χρόνου εργασιών, εν όψει Shut Down. Πέρα από την περαιτέρω 

εντατικοποίηση, βάζουν σε μεγάλο κίνδυνο την ασφάλεια όλων μας. Έχουμε ζήσει με τον 

πιο τραγικό τρόπο πριν 5 χρόνια, το που μπορεί να οδηγήσουν τέτοιου είδους μεθοδεύσεις 

από την εταιρεία. Οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε εργοδοτικά εγκλήματα και ως 

εργαζόμενοι δεν μπορούμε να το ανεχόμαστε.  

Η διευθέτηση των εργαζομένων γίνεται με τέτοιο τρόπο, χωρίς στο οργανόγραμμα να 

υπάρχει περιγραφή θέσης για όλες τις ειδικότητες. Πάγιο αίτημα του Αγωνιστικού 

Μετώπου για τα οργανικά κενά που υπάρχουν αλλά και αυτά που ολοένα και 

δημιουργούνται, είναι η έγκαιρη κάλυψη με προσλήψεις ώστε να γίνεται σωστά η 

εκπαίδευση των νέων χειριστών ή άλλων ειδικοτήτων και να μην γίνονται υπερωρίες στο 

διάστημα αυτό. 

Η στάση του ΑΜ στο προηγούμενο ΔΣ ήταν ξεκάθαρη. Συμφωνήσαμε στην ανάγκη να 

υπάρξει ετοιμότητα για άμεσες κινητοποιήσεις με όλες τις μορφές. Διαφωνήσαμε όμως, 

όπως και άλλες φορές, με τη λογική που λέει ότι «πεφωτισμένες» συνδικαλιστικές ηγεσίες 

αποφασίζουν για όλα, με fast track διαδικασίες, χωρίς να απευθύνονται στους 

εργαζόμενους μέσα από μαζικές διαδικασίες. Η πείρα μας λέει ότι αυτός που θέλει και 

επιδιώκει πράγματι να αναπτυχθούν αγώνες και διεκδικήσεις, παίρνει όλα τα αναγκαία 

μέτρα οργάνωσης. Οργανώνει μαζικές Γενικές Συνελεύσεις, προσπαθεί να κάνει τον αγώνα 

υπόθεση όλων, διαμορφώνει προωθημένους στόχους πάλης και πρόγραμμα δράσης.  



Το Προεδρείο του Σωματείου διαστρεβλώνει την αλήθεια και ψευδώς μας καταλογίζει ότι 

καταψηφίσαμε τις κινητοποιήσεις, καθώς το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ έθεσε το δικό του 

πλαίσιο το οποίο πέρα από τις κινητοποιήσεις, συμπλήρωνε τα έξης: 

 Άμεσα να καθοριστεί συνέλευση εργαζόμενων στις ΒΕΑ. Ακόμα και αν χρειαστεί με 

βάση το καταστατικό του σωματείου να την επιβάλουμε οι εργαζόμενοι από τα 

κάτω. Είναι γελασμένοι όσοι νομίζουν ότι θα φιμώνουν τους εργαζόμενους. Όλοι μας 

έχουμε φωνή, θέσεις και προτάσεις. Δεν θα μας επιβάλλουν οι 20 να δουλεύουμε, 

χωρίς αναπλήρωση των κενών που ήδη υπάρχουν, με δωδεκάωρα, χωρίς ρεπό, όπως 

κάνανε τις μέρες της πανδημίας και μας φόρτωσαν στη πλάτη ατελείωτα 

δωδεκάωρα, εντατικοποίηση και απλήρωτες υπερωρίες! 

Να παρθεί απόφαση από την συνέλευση, που είναι το ανώτερο όργανο του 

σωματείου, το επίκαιρο αίτημα για την κάλυψη των οργανικών κενών στις 

μονάδες και να ενισχυθούν τα τμήματα πυρασφάλειας με νέους συναδέλφους.  

 Να γίνει άμεσα συνάντηση του σωματείου και της ΕΥΑΕ Ασπροπύργου με κλιμάκιο 

του ΚΕΠΕΚ (Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου) και με την εταιρεία ώστε 

να μάθουμε ποιες είναι οι πραγματικές επιδιώξεις της εταιρείας, να μπορούμε να 

προετοιμαστούμε από τα πριν, κι όχι όπως συμφώνησαν οι 20 να γίνει μετά το Shut 

Down.  

 Να μην περάσουν οι αλλαγές που φέρνει η εταιρεία στο τρόπο έκδοσης αδειών. 

Είναι ξεκάθαρο ότι η πίεση των συναδέλφων ανάγκασε το προεδρείο του σωματείου 

(που το ήξερε από το Μάρτη) να τοποθετηθεί τώρα. Γνώριζαν τόσο καιρό για τις 

προθέσεις της εταιρείας και το έκρυβαν από όλους μας… Οι «ειλικρινείς διάλογοι» 

για την πλειοψηφία του σωματείου γίνονται μόνο πίσω από κλειστές πόρτες και εν’ 

αγνοία μας. Γι’ αυτό αποφεύγουν την Γενική Συνέλευση, για να μην αναγκαστούν 

και δεσμευτούν στα αιτήματα των εργαζομένων.  

Πάνω σε αυτό το πλαίσιο μπορεί να υπάρξει ένας πλούσιος προγραμματισμός δράσεων και 

κινητοποιήσεων που είναι ανάγκη να συζητηθεί, να εμπλουτιστεί από όλους τους 

εργαζόμενους μέσα από την Συνέλευση και να δεσμευτεί το Σωματείο έπειτα να οργανώσει 

μαζικές κινητοποιήσεις που θα έχουν αποφασιστεί από όλους μας.  

Συνάδελφοι,  

Το Αγωνιστικό Μέτωπο θα είναι απέναντι σε όποια αλλαγή γίνει πριν ή και μετά τη γενική 

συντήρηση στις ΒΕΑ! 

Εμείς ως παράταξη μαζί με το Κλαδικό Σωματείο Ενεργείας θα μπούμε μπροστά καθημερινά 

και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό ώστε όλοι οι εργαζόμενοι «μόνιμοι» και «εργολαβικοί» να 

δουλεύουμε με ασφάλεια και να γυρνάμε όρθιοι στις οικογένειες μας!  

Ο αγώνας για ασφάλεια και υγεία στην εργασία είναι μια καθημερινή μάχη των 

εργαζομένων απέναντι στη μεγιστοποίηση των κερδών των επιχειρηματικών ομίλων. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 


