
 
 
 

11 Μάρτη 2021 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 
 

Η κατάσταση που διαμορφώνεται με την εξέλιξη της πανδημίας και το φαινόμενο 
συνάδελφοι να ασθενούν οι ίδιοι ή να βγαίνουν σε καραντίνα λόγω κρούσματος στην οικογένειά 
τους, ανάμεσα σε άλλα αναδεικνύει την αδιαφορία της διοίκησης στα αιτήματα των εργαζομένων 
για ενίσχυση των βαρδιών με προσωπικό. Η ευθύνη για το γεγονός ότι τα διυλιστήρια λειτουργούν 
με το απολύτως απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας, αλλά και ότι οι εργαζόμενοι σε πολλές 
μονάδες είναι λιγότεροι από το οργανόγραμμα λειτουργίας, βαραίνει αποκλειστικά τη διοίκηση και 
όσους καλούσαν να «βάλουμε πλάτη».  

Υπήρξε χρόνος (ένας ολόκληρος χρόνος από την εμφάνιση της πανδημίας στη χώρα μας) για 
να ενισχυθούν οι βάρδιες με προσλήψεις νέων συναδέλφων, χρόνος επαρκής και για την 
εκπαίδευσή τους, ώστε να συμβάλλουν σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Είναι δίκαιο αίτημα αυτό 
που διατυπώνουμε διαχρονικά να υπάρχουν επιπλέον χειριστές για να καλύπτουν άδειες, 
ασθένειες και ρεπό.  

Σε αυτή την οριακή κατάσταση, για την οποία ευθύνεται η εργοδοσία, αν βάλουμε στο ζύγι 
από την μια την απρόσκοπτη παραγωγή και την κερδοφορία της επιχείρησης και από την άλλη τους 
κινδύνους που γεννιούνται για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων και των οικογενειών 
τους, για εμάς είναι ξεκάθαρο το που γέρνει η ζυγαριά... Είμαστε με την ασφάλεια και την υγεία 
των συναδέλφων, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι πρέπει να μειωθεί η παραγωγική 
δραστηριότητα. 

Ακόμα, καταγγέλλουμε την απαράδεκτη παρέμβαση της εταιρείας στη λειτουργία του 
Σωματείου με την ανακοίνωση που εξέδωσε στις 8/3/2021. Από την πλευρά της η εταιρεία 
προσπαθεί να κρύψει τις τεράστιες ευθύνες που έχει για τα δεκάδες κενά στα οργανογράμματα, 
τις ατέλειωτες υπερωρίες και την ανικανότητα λήψης αποφασιστικών μέτρων για την υγεία και την 
ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων ενώ παράλληλα κουνάει το δάχτυλο στους 
εργαζόμενους.  

Απαιτούμε: 
✓ Εδώ και τώρα προσλήψεις. 
✓ Να σταματήσουν τα δωδεκάωρα και η εντατικοποίηση. 
✓ Μέτρα υγείας και ασφάλειας. 

 


