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Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει το General Shutdown στις ΒΕΑ. Μια διαδικασία με ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά και απαιτήσεις, περισσότερο από κάθε άλλη φορά.
Είναι το πρώτο Shutdown στις ΒΕΑ μετά από εκείνο του 2015 όπου θρηνήσαμε τους τέσσερις
αδικοχαμένους συναδέλφους μας και που πάντα θα τιμούμε. Οι μνήμες όσων φίλων και
συναδέλφων χάσαμε, αλλά και όλων όσων συνέβησαν πριν και μετά την 8η Μαΐου, δεν
επιτρέπουν, ούτε ολιγωρίες, ούτε εφησυχασμούς, ούτε φυσικά δίνουν δικαίωμα σε κανέναν να μας
επιβάλλει, το δικό του χρόνο, το δικό του τρόπο, τη δική του κουλτούρα. Είμαστε άριστοι
επαγγελματίες, με υψηλό αίσθημα ευθύνης τόσο για την Ασφάλεια των συναδέλφων μας, όσο και
για την Ασφάλεια και την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων.
Είναι ένα ιδιαίτερο Shutdown που θα κληθούμε να το πραγματοποιήσουμε σε «περιβάλλον covid19». Οι απαιτήσεις ασφάλειας και προστασίας της υγείας όλων των εργαζομένων, όχι μόνο στις
ΒΕΑ αλλά και παντού, είναι ιδιαίτερα υψηλές, μετά και την τελευταία κατακόρυφη αύξηση των
κρουσμάτων σε ολόκληρη την επικράτεια. Κανένα φιλότιμο, καμία ατομική ευθύνη και κανένα
πρόστιμο δεν μας εξασφαλίζει από μόνο του προστασία, παρά μόνο ο συνδυασμός του
αποδεδειγμένου επαγγελματισμού όλων των συναδέλφων και των μέτρων που η Διοίκηση των
ΕΛΠΕ έχει κληθεί να λάβει. Μέτρα που έχουν να κάνουν τόσο με εμάς ατομικά και συλλογικά, όσο
και με την ευθύνη των ΕΛΠΕ και των εργολάβων για ενημέρωση, προστασία και εξασφάλιση της
υγείας και των εργολαβικών συναδέλφων.
Μέσα σε όλο αυτό το περίεργα διαμορφωμένο κλίμα, έρχονται κάποιες συμπεριφορές και
αποφάσεις Διευθυντικών Στελεχών να το δυναμιτίσουν περισσότερο, να επιβαρύνουν την ιδιαίτερα
τεταμένη ψυχολογία των εργαζομένων αλλά και να καταδείξουν ξεκάθαρα την φιλοσοφία που
επιθυμεί να περάσει η Εταιρεία ως προς τον τρόπο και τις συνθήκες διεξαγωγής του Shutdown,
αφού κάποιοι νεόκοποι φωστήρες φιλοδοξούν να ξεπεράσουν σε αριθμό, τις εκδόσεις Αδειών
Εκτέλεσης Εργασίας, παλαιότερων Shutdown.
Τους ενημερώνουμε πως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να συμβεί κάτι τέτοιο και να μην
βιαστούν να χτίσουν καριέρες σε τέτοιες «επιτυχίες». Είμαστε αποφασισμένοι να τηρήσουμε όλες
τις διαδικασίες απαρέγκλιτα, χωρίς περιθώρια παρερμηνειών και Διευθυντικών πρωτοβουλιών.
Αυτό φυσικά ισχύει και για τις ώρες απασχόλησης όλου του προσωπικού, όπου επίσης θα
διαφυλάξουμε το δικαίωμα των εργαζομένων στην ανάπαυση που με αφορμή το Shutdown γίνεται
προσπάθεια να καταστρατηγηθεί και αυτό. Όπως για παράδειγμα να δουλεύουν 13 ώρες οι
Εργοδηγοί για να βγαίνουν γρήγορα οι Άδειες Εργασίας, να βγαίνουν Προγράμματα Εργασίας
όπου θα θέλανε να δουλεύουν οι εργαζόμενοι επτά μέρες συνεχόμενα και τέλος να πιέζουν τους
εργαζόμενους να δουλέψουν στο Ρεπό τους επικαλούμενοι την εργασιακή ευσυνειδησία μιας και
το φιλότιμο δεν μπορεί να το επικαλεστεί κανένας για εργαζόμενους που ήδη δουλεύουν συνέχεια
12ωρα. Κύριοι της Διοίκησης, απαιτούμε να σεβαστείτε το δικαίωμα στην ανάπαυση και να μην
φορτώνετε τις δικές σας ανεπάρκειες στους εργαζόμενους που τους καλείτε να δείξουν για μια
ακόμη φορά το φιλότιμο τους! Εμείς έχουμε και το ξέρετε... ΕΣΕΙΣ;

Η επιβολή μιας διαφορετικής κουλτούρας εργασίας από αυτή που λειτουργούν οι ΒΕΑ εδώ και
τόσες δεκαετίες, φάνηκε από την προσπάθεια να αφαιρεθούν αρμοδιότητες του τμήματος
Πυρασφάλειας που κυριολεκτικά σώζει ζωές και να τις μεταβιβάσουν σε απλούς Χειριστές μαζί και
με τις ευθύνες αν κάτι πάει λάθος. Όποιος σχεδιάζει για την Ασφάλεια μας χωρίς εμάς, καλά θα
κάνει να το ξανασκεφτεί γιατί μέρες του ΜΑΗ του 2015 δεν θα επιτρέψουμε να συμβούν ξανά.
Για αυτό σας καλούμε να στελεχώσετε άμεσα το τμήμα της Πυρασφάλειας των ΒΕΑ με
επιπλέον συναδέλφους, για μεγαλύτερη ασφάλεια στην έκδοση αδειών αλλά και για την ίδια
την ασφάλεια των συναδέλφων Πυροσβεστών.

Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Τις μέρες που θα διαρκέσει το General Shutdown θα είμαστε όλοι εκεί. Αρωγοί, συμπαραστάτες
και συμμέτοχοι ώστε να το φέρουμε εις πέρας με τη μέγιστη ασφάλεια. Αυτό όμως θα γίνει με
όρους ανθρώπινους καθώς εμείς παράγουμε, εμείς παλεύουμε, εμείς αγωνιζόμαστε καθημερινά.
Είμαστε στην απόλυτη διάθεση σου για οτιδήποτε υποπέσει στην αντίληψη σου, που
υπονομεύει την Ασφάλεια βάζοντας σε κίνδυνο ζωές, εγκαταστάσεις, αξιοπρέπεια και
δικαιώματα.
Όσο για αυτούς που εφευρίσκουν σενάρια με δράκους για Οργανογράμματα και θέσεις που αυτοί
πρώτοι διασπείρουν και τάζουν, συμφωνούμε απόλυτα. Θα ειπωθούν όλα όταν έρθει η ώρα τους.
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