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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Χθες 11/11/20 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου μας με στελέχη της
Διεύθυνσης των ΒΕΘ, όπου συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί στις
εγκαταστάσεις εν μέσω της πανδημίας Covid 19. Ενημερωθήκαμε πως (ανταποκρινόμενη
η εταιρεία και σε αίτημα του Σωματείου μας) αναλαμβάνει άμεσα ένα επιπλέον
διαγνωστικό κέντρο την εξέταση των κλινικών δειγμάτων (test) για τη νόσο, έτσι ώστε
να επιταχυνθεί η διαδικασία ελέγχου στις εγκαταστάσεις με τον ασφαλέστερο δυνατό
τρόπο.
Τέθηκε από πλευράς μας θέμα να παρθούν πιο ξεκάθαρα μέτρα, με στόχο να
αποφεύγεται στο μέγιστο δυνατό ο συγχρωτισμός και κατ΄ επέκταση επιδείνωση των
επιδημιολογικών συνθηκών.
Σε ότι έχει να κάνει με το General Shutdown στις ΒΕΑ, βρισκόμαστε ήδη στην
τελική ευθεία της ολοκλήρωσής του, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να αποδεικνύουν για
μια ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που χαρακτηρίζει τους
εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ. Τα θετικά και τα αρνητικά συμπεράσματα που έχουμε
συλλέξει, θα συζητηθούν με τη Διοίκηση της Εταιρείας σε συνάντηση που έχει ήδη
αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί μετά το τέλος του Shutdown και στην οποία θα τεθεί
και το θέμα κάλυψης των οργανικών κενών και θέσεων που υπήρχαν ή έχουν
προκύψει.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε σήμερα τηλεδιάσκεψη με τη συμμετοχή του
Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας, του
Εργατικού Κέντρου Δυτικής Αττικής και των πρωτοβάθμιων Σωματείων, ΠΣΕΕΠ,
Σωματείο Εργαζομένων Motoroil και Σωματείο Εργαζομένων KAVALA OIL, με κύριο
θέμα συζήτησης την επανεκκίνηση διεκδίκησης αναγνώρισης των Επαγγελματικών
Περιγραμμάτων και δικαιωμάτων των Χειριστών Μονάδων Παραγωγής Διυλιστηρίων
και Χειριστών Διακίνησης Πετρελαιοειδών καθώς και η πιστοποίηση αυτών.
Κοινή διαπίστωση όλων ήταν η ανάγκη επίτευξης των κοινών μας στόχων,
καθώς πέρα από το ότι οι διεκδικήσεις άρχισαν από τη δεκαετία του ‘80 και μέχρι
σήμερα δεν υπήρξε αποτέλεσμα, αποτελεί χρέος της Ελληνικής Πολιτείας η αναγνώριση
εργαζομένων που ακόμα κι αν απασχολούνται επί δεκαετίες σε βαριές χημικές
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βιομηχανίες
και σύνθετες εγκαταστάσεις, συνεχίζουν να λογίζονται ως απλοί
ανειδίκευτοι εργάτες με ότι αυτό συνεπάγεται σε ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα και τελικά αναγνώριση του κόπου και της επικινδυνότητας της εργασίας
τους.
Αποφασίστηκαν τα βήματα που θα ακολουθηθούν από εδώ και πέρα καθώς
ορίστηκαν με σαφήνεια οι στόχοι, οι επαφές αλλά και οι τρόποι με τους οποίους θα
οδηγηθούμε βήμα βήμα προς την οριστική επίτευξη της αναγνώρισης των δικαιωμάτων
των εργαζομένων.
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