
 
 

7 Απρίλη 2021 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  Η αδιαφορία της διοίκησης των ΕΛΠΕ για την προστασία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων   

οδηγεί για ακόμα μια φορά σε έκτακτο σταμάτημα. Είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά από την αρχή του χρόνου 

που οι μονάδες του διυλιστηρίου της Ελευσίνας πραγματοποιούν έκτακτο σταμάτημα λόγω προβλημάτων 

σχετικών με την παροχή ρεύματος, προκαλώντας παράλληλα και περιστατικά ρύπανσης του περιβάλλοντος.  

 Το έκτακτο σταμάτημα της U-32 στο διυλιστήριο της Ελευσίνας λόγω έλλειψης εφεδρικού 

εξοπλισμού συνοδεύεται από τον εκβιασμό των συνάδελφων να «βάλουν πλάτη» με υπεράνθρωπες 

προσπάθειες σε παράνομα υποχρεωτικά προγράμματα εργασίας για να διασφαλίσουν την κερδοφορία των 

μετόχων του ομίλου ΕΛΠΕ. 

 Είναι εγκληματικό να συνεχίζουν να φορτώνουν στις πλάτες των συναδέλφων τις ευθύνες της 

διοίκησης εντατικοποιώντας την εργασία και βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή μας την ώρα που η 

κυβέρνηση με απόφασή της μετατρέπει το Θριάσιο νοσοκομείο, το μοναδικό στην περιοχή, σε νοσοκομείο 

αποκλειστικά για ασθενείς με COVID, στερώντας πολύτιμες υπηρεσίες υγείας για εργαζόμενους και 

κατοίκους της Δυτικής Αττικής. 

 Απαιτούμε από την εταιρεία την επαρκή στελέχωση με προσωπικό για να σταματήσουν οι 

συνάδελφοι να υποχρεώνονται συνεχώς να εργάζονται παράνομα, με δωδεκάωρα και αντιρεπό  

θυσιάζοντας την υγεία μας και τον προσωπικό μας χρόνο. 

 Καλούμε τους συναδέλφους να αντισταθούν στις πιέσεις τις εταιρείας για συνεχείς υπερωρίες και 

συλλογικά να απαιτήσουμε μέτρα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας μας. Να βγάλουμε 

συμπεράσματα και να ξεπεράσουμε τη στάση αναμονής, συμβιβασμού και εργασιακής ειρήνης που κρατάει 

η πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ εδώ και ένα χρόνο. Μόνο ως υπονομευτική μπορεί να χαρακτηριστεί η απόφαση 

του Προεδρείου του ΠΣΕΕΠ, που πήρε απόφαση για 4ωρη στάση εργασίας, ενώ στη σύσκεψη Σωματείων 

του ΕΚΕ-ΔΑ συμφωνήθηκε η προκήρυξη 24ωρης απεργίας στο Θριάσιο.  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Συμμετέχουμε στην Πανθριασιακή 24ωρη απεργία τη Δευτέρα 12/4 και στη 

συγκέντρωση των σωματείων στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας στις 6 μ.μ., ώστε να 

ανακληθεί η επικίνδυνη απόφαση της κυβέρνησης για τη μετατροπή του Θριάσιου, σε 

νοσοκομείο αποκλειστικά μιας νόσου. 


