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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 

Όπως  σας  έχουμε  γνωστοποιήσει  με  παλαιότερες  ανακοινώσεις μας,  βρισκόμαστε  

εδώ  και καιρό  σε έναν συνεχή  διάλογο  με  τη  διοίκηση της εταιρείας  για  τα φλέγοντα  

θέματα  της  κάλυψης  των  κενών  οργανικών  θέσεων,  των  προσλήψεων,  καθώς  και  άλλα  

θέματα  που  απασχολούν την  καθημερινότητα  των εργαζομένων.  

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι  στελέχη της Εταιρείας  με κεντρική ευθύνη στο χώρο, 

δεν  αντιλαμβάνονται την  κρισιμότητα  της  κατάστασης  αλλά και την  αναγκαιότητα  των 

λύσεων που  απαιτούνται  για  την  ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων, καθώς  οι  

«εισαγόμενοι»  διευθυντές, πέραν  της  άγνοιας των  αναγκών,  απαξιώνουν  και  τη  σημασία  

του  Υπηρεσιακού  Συμβουλίου.   

Με την στάση τους αυτή οδηγούν με σταθερή πορεία  τους εργαζόμενους προς ένα 

καινούργιο Μάη του 2015  εφησυχασμένοι από το γεγονός ότι από το πινάκιο των 

κατηγορούμενων  για  το  τραγικό  δυστύχημα  στις ΒΕΑ,  απουσιάζουν  όλοι  οι  ηθικοί 

αυτουργοί  και υπάρχουν  μόνο εργαζόμενοι. 

Η διαδικασία των προσλήψεων έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί... χτες και ακόμα 

ψάχνουμε αριθμό,  budget,  χρόνο, τρόπο και  ότι  μπορεί  να  φανταστεί ο καθένας, την 

στιγμή που οι εργαζόμενοι έχουν φτάσει στα όρια τους και το παραμύθι της Ολιστικής 

Ασφαλείας πάει περίπατο,  αφού  κανείς  δεν τολμά  να απαντήσει  πόσο πιο  ευάλωτος 

είναι  ο οργανισμός ενός ανθρώπου μετά από ένα και πλέον χρόνο  με  συνεχόμενα 

δωδεκάωρα… 

Φτάσαμε δε στο  ντροπιαστικό σημείο, την ώρα που  οι  εργαζόμενοι  (με την 

υπογραφή  και  της  διοίκησης  της  Εταιρείας!!!)  αγωνίζονται για την μείωση του ορίου 

συνταξιοδότησης, η Εταιρεία να παρατείνει  τον εργασιακό  βίο... συνταξιούχου 

συναδέλφου!!!,  καταστρατηγώντας  την  ΕΣΣΕ  γιατί δεν έγινε το αυτονόητο  από  την  

πλευρά  της  στο   Υπηρεσιακό Συμβούλιο. 

Αυτό μας θύμισε έντονα, για μια ακόμα φορά, όταν μετά το Μάη του 2015 

ψάχναμε  “δανεικούς" από τον ανταγωνιστή για να ξεκινήσουμε το διυλιστήριο.  

Εμείς  έχουμε  έννομο  συμφέρον  να  υπερασπιζόμαστε  καθημερινά  την  Ασφάλεια  

των  εργαζομένων  και  των  εγκαταστάσεων  παλεύοντας  να  δώσουμε  λύσεις  σε  θέματα  

που  ταλανίζουν  συνεχώς  τους  εργαζόμενους.   Θέματα  τα  οποία  κάποιοι  στο  πρόσφατο  

παρελθόν  επέλεγαν  να κρύβουν  κάτω  από  το  χαλί,  για  εμάς  αποτελούν  προτεραιότητα  

και  ύψιστη  υποχρέωση.  

Με  τα  παραπάνω  να  αποτελούν  μια  άκρως επικίνδυνη  εξέλιξη  για  την  Ασφάλεια 

τόσο  των  εργαζομένων  όσο  και  των  εγκαταστάσεων  και  την  αθέτηση  των  υπογραφών  
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και  των  δεσμεύσεων  από τη  Διοίκηση  της  Εταιρείας,  τόσο  σε ότι  αφορά  στην  ΕΣΣΕ  

όσο  και  στη  Δήλωση - Συμφωνία  του  2016, το Σωματείο  δηλώνει  ότι  θα εξαντλήσει όλους 

τους Συνδικαλιστικούς και Νομικούς τρόπους για να διασφαλίσει ότι δεν θα ξαναζήσουμε  

άλλο  Μάη  του  2015.  

Κινούμενοι λοιπόν  σε αυτό  το  πλαίσιο  διεκδίκησης  και  υπεράσπισης  των  

εργασιακών  μας  δικαιωμάτων,  αλλά  και  της  διασφάλισης  της  ασφάλειας  και  της  υγείας  

των  συναδέλφων  μας,  στάλθηκε  Εξώδικη  Δήλωση – Διαμαρτυρία  προς  τη  διοίκηση  των  

ΕΛΠΕ  (επισυνάπτεται),  όπου  και προειδοποιούμε  πως  καμία  αθέτηση,  καθυστέρηση,  

αναίρεση  όρων  και  συμφωνιών  που  διμερώς  έχουμε  υπογράψει  δεν πρόκειται  να  γίνει  

ανεκτή. 

Τη  Δευτέρα  08/03/21  θα  γίνει  έκτακτο  Δ.Σ.  για  να  συζητηθούν  όλα  τα  παραπάνω  

θέματα  και να  ληφθούν  αποφάσεις.    

 

 
ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                     Ο    ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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