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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τα όσα βιώνει τις τελευταίες ημέρες η εργατική και λαϊκή οικογένεια είναι η απόδειξη ότι η κυβέρνηση, το
κράτος ,οι εργοδότες δε θέλουν και δε μπορούν να πάρουν μέτρα που να προστατεύουν την υγεία και την
ασφάλεια του λαού, που να προστατεύουν τη δουλειά και το εισόδημα των εργαζομένων σε συνθήκες νέας
καπιταλιστικής κρίσης.
Μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση άνοιξε και τα σχολεία χωρίς ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας
των μαθητών. Υπεράριθμα τμήματα, χιλιάδες ελλείψεις καθηγητών και δασκάλων και τραγικές προχειρότητες
όπως οι μάσκες – αλεξίπτωτα και τα παγουρίνια για σφηνάκια αποδεικνύουν ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να
καλύψει ούτε τις πιο στοιχειώδης ανάγκες των παιδιών μας και του συστήματος εκπαίδευσης.
Αυτές τις μέρες η κυβέρνηση, αξιοποιώντας και την πανδημία για να καλλιεργήσει την εντύπωση των
«προσωρινών» μέτρων λες και δεν αποτελεί πάγια στόχευση του κεφαλαίου που στηρίζει, πέρασε ένα
νομοσχέδιο που ανοίγει το δρόμο για την κατάργηση της αποζημίωσης των υπερωριών και το πετσόκομμα
του δώρου Χριστουγέννων, όπως έκανε πριν με το δώρο Πάσχα και το επίδομα άδειας, μισθούς που ήδη έχει
καταργήσει στους δημόσιους υπαλλήλους και στους συνταξιούχους. Κάτι που η εταιρεία μαζί με τους 20 του
σωματείου τις μέρες της πανδημίας εφάρμοσαν ως <<λαγοί>> του Υπουργείου πριν καλά καλά έρθει το
νομοσχέδιο στη βουλή για ψήφιση .
Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη δεν αφήνουν κανένα περιθώριο. Προετοιμάζει
συγκεκριμένες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα φέρει τους επόμενους μήνες με ωμή παρέμβαση στις
εργατικές συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα, τόσο με την προσπάθεια εφαρμογής του νόμου «για
τον περιορισμό των διαδηλώσεων» όσο και για τη νέα παρέμβαση που αφορά στην αναδιάρθρωση του
συνδικαλιστικού νόμου, ώστε το συνδικαλιστικό κίνημα να «εκσυγχρονιστεί» με τις νέες απαιτήσεις για την
παραπέρα προώθηση του κοινωνικού εταιρισμού και της ταξικής συνεργασίας.
Γι’ αυτό και η πλειοψηφία στη ΓΣΕΕ όπως και σε άλλα συνδικαλιστικά όργανα, πλειοψηφίες που απαρτίζουν
συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ(ΣΚΕΕΠ), της νέας ΔΑΚΕ(Δύναμη Ανατροπής), του ΣΥΡΙΖΑ(ΕΝΝΙΑΙΑ-ΕΛΚΕ) είναι όχι
απλά εξαφανισμένοι από τους χώρους δουλειάς αλλά παίζουν βρώμικο παιχνίδι στην πλάτη των
εργαζομένων. Βάζουν πλάτη για να περάσουν όλες αυτές οι αντεργατικές ρυθμίσεις, δεν έκαναν τίποτα για
να οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων ενάντια στους αντιδραστικούς νόμους του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ,
ενάντια στον περιορισμό των διαδηλώσεων. Ξεπληρώνουν γραμμάτια απέναντι στους επιχειρηματικούς
ομίλους και στα κόμματα του κεφαλαίου που τους διατηρούν στη θέση κάτι που περίτρανα επιβεβαιώνεται
στο ΠΣΕΕΠ τις τελευταίες μέρες, για το ποιος καλυτέρα θα συνδιοικήσει με την εταιρεία, σκοτώνονται για
την καρέκλα του σωματείου. Οι ίδιοι οι εργατοπατέρες, στριμωγμένοι από την αδράνεια και την συνενοχή
τους, ξεκατινιάζονται καθημερινά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και με ανακοινώσεις για το ποιος έχει τις
μεγαλύτερες ευθύνες βάζοντας τα πραγματικά προβλήματα στο περιθώριο.
Κανένας συνάδελφος δε μπορεί να περιμένει από αυτές τις πλειοψηφίες να υπερασπιστούν τα εργασιακά και
συνδικαλιστικά μας δικαιώματα.
Συνάδελφοι
Αυτές τις μέρες στον Ασπρόπυργο που γίνεται η γενική συντήρηση, η πολιτική του Ομίλου για την πανδημία

αποτελεί παραμύθι δίχως δράκο. Χιλιάδες εργαζόμενοι καθημερινά με εξαντλητικά ωράρια δουλεύουν ο ένας
διπλά στον άλλο με ελάχιστα μέτρα προστασίας. Είναι ώρα Ο ΟΜΙΛΟΣ να σταματήσει να κρύβεται πίσω από
την "ατομική" ευθύνη. Οι εργαζόμενοι όλο το προηγούμενο διάστημα ήταν αυτοί που μέσα σε δύσκολες και
αντίξοες συνθήκες λειτούργησαν τα εργοστάσια με την υπεύθυνη στάση τους και κατάφεραν τον περιορισμό
των χειρότερων! Εργοδοσία και κυβέρνηση να αναλάβουν ΤΩΡΑ τις δικές τους ευθύνες και να προχωρήσουν
στην ικανοποίηση αιτημάτων που θα καλύπτουν τις ανάγκες των εργαζομένων. Τα πρώτα κρούσματα σε
Ασπρόπυργο και Ελευσίνα θα πρέπει να μας βάλουν σε ανησυχία καθώς μόνο η θερμομέτρηση ,η χρήση
μάσκας και ο δειγματοληπτικός έλεγχος σε όσους έρχονται από ρεπό δεν αποτελεί μέτρο αντιμετώπισης της
πανδημίας.
Συνάδελφοι
Καταγγέλλουμε τον εργολάβο ΕΚΜΕ ΔΕΔΑΣ που έβαλε συνάδελφο μέσα στο πορτ μπαγκαζ
αυτοκινήτου για να βγει κρυφά από το διυλιστήριο αναδεικνύοντας για ακόμη μια φορά ότι οι εργοδότες
δεν έχουν όρια και φραγμούς. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Μπροστά σε αυτό είναι
αδίστακτοι και καταφεύγουν μέχρι και σε τέτοιες αθλιότητες. Αυτό δείχνουν τα παραδείγματα συναδέλφων
που εργάζονται σε εργολάβο και τραυματίζονται και δεν δηλώνουν το εργατικό ατύχημα ούτε καν στο ιατρείο
για πρώτες βοήθειες .Καταγγέλλουμε το απαράδεκτο περιστατικό στο τμήμα των ηλεκτρολόγων που μετά το
περιστατικό στον υποσταθμό R-7300 ζητήθηκε από συναδέλφους να εργαστούν νύχτα, παρά τη 12ωρη
πρωινή εργασία τους. Επίσης είναι μεγάλος ο αριθμός των εργαζόμενων που απασχολείτε στις εργασίες του
shut down για παραπάνω από 7 συνεχόμενες ημέρες (ακόμα και νύχτα) χωρίς ρεπό. Να αναλογιστεί το ΔΣ
του σωματείου (νυν και προηγούμενο) μας και η Ε.Υ.Α. την ευθύνη τους , που κάνουν πως δεν γνωρίζουν, για
να κάνει η εταιρεία την δουλειά της. Μεθοδεύεται η fast track εκπαίδευση των μηχανικών στις μετρήσεις των
αερίων επωμίζοντάς τους καθήκοντα που απώτερο στόχο έχουν την αξιοποίηση ως μπαλαντέρ σε διάφορα
πόστα, αναχαιτίζοντας έτσι και αντιδράσεις εργαζομένων άλλων κλιμακίων.
Καλούμε κάθε συνάδελφο, ΜΟΝΙΜΟΥΣ και ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟΥΣ, που αντιμετωπίζουν ζητήματα με τον εργοδότη τους
να απευθύνονται στο Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας και στην Παράταξή μας, ώστε μαζί να αξιοποιούμε τη
δύναμη της συλλογικής δράσης για την αντιμετώπισή τους.
Τις επόμενες μέρες κλιμάκια της Παράταξης και του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας θα μπουν μέσα στη
γενική συντήρηση για να ενημερώσουν όλους τους εργαζομένους και να μπουν μπροστά στην οργάνωση
αγωνιστικών πρωτοβουλιών.
Απαιτούμε








Συμπλήρωση του οργανογράμματος με προσλήψεις ώστε να κοπούν τα δωδεκάωρα των
συναδέλφων στη βάρδια.
Μονιμοποίηση -προσλήψεις όλων των εργολαβικών συναδέλφων σε συντήρηση-υπάλληλοι
γραφείων-κατάργηση της εργολαβοποίησης.
Να παρθούν τα απαραίτητα μέτρα αποστασιοποίησης των εργαζομένων στα ΒΕΑ ώστε να
εμποδιστεί η διασπορά του ιού.
Να παραταθεί η διαδικασία της συντηρήσεις ως άμεσο μέτρο (ώστε να γίνονται λιγότερες
εργασίες ανά ημέρα) για την προστασία από τον ιό.
Τήρηση των διαδικασιών και των σχεδίων ασφαλείας στην περίοδο της γενικής συντήρησης
Εξασφάλιση της ανάπαυσης όλων των εργαζόμενων μόνιμων και εργολαβικών αμετάκλητα. Η
βάρδια στο πρόγραμμά της χωρίς αντιρεπό και οι πρωινοί με πενθήμερη εργασία και 2 μέρες
ρεπό.
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