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Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

Το όχι και τόσο μακρινό 2014, με μια αν όχι ίδια μα παρόμοια διοίκηση, αντιμετωπίσαμε 

ως εργαζόμενοι μια μεγάλη επίθεση στα οργανογράμματα. Ένα από τα τμήματα που επλήγησαν  

καίρια ήταν αυτό των Κοινών Παροχών στις ΒΕΑ με μια σειρά πόστων που καταργήθηκαν, είτε 

από αναδιάρθρωση του τμήματος, είτε από μόνιμη (υποτίθεται) κατάργηση εξοπλισμού. 

Φυσικά αναφερόμαστε στο διαβόητο κομπρεσέρ αερίου που δεν συνέφερε (λέγαν τότε) 

να λειτουργεί και αντικαταστάθηκε από τη χρήση φυσικού αερίου. Τελικά αποδεικνύεται για μια 

ακόμη φορά πως όλα, για σχεδόν όλες τις διοικήσεις της εταιρείας, είναι θέμα κόστους και μόνο. 

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί το γεγονός, πως ξαφνικά ανακάλυψαν πως το συγκεκριμένο 

κομπρεσέρ είναι ακόμα στις ΒΕΑ και πως 7 χρόνια μετά, δεν το ξήλωσαν για να το πάνε στην 

Ελευσίνα όπως γραφικά τότε διαλαλούσαν. Αντιθέτως ετοιμάζονται να το ξεκινήσουν μα αυτή τη 

φορά, με πλήρως ανεκπαίδευτο προσωπικό, με ελλιπή ή βιαστική συντήρηση και φυσικά χωρίς 

να επαναφέρουν στο οργανόγραμμα τη θέση χειριστή που έκοψαν γιατί το "ξήλωσαν", λες και 

υπάρχει πουθενά στα τρία διυλιστήρια χειριστής που ασχολείται μόνο με ένα κομπρεσέρ! Κι όλα 

αυτά γιατί απλά αυξήθηκε η τιμή του φυσικού αερίου. 

  Το ότι για την εταιρεία το κυνήγι των κερδών αποτελεί το μοναδικό της στόχο, ειλικρινά 

δεν μας εκπλήσσει. Αυτό που μας εκπλήσσει πραγματικά είναι η απίστευτη αφωνία αρχικά και η 

προφανής ανακολουθία κατόπιν, του προεδρείου του Σωματείου μας. Ενώ οι εργαζόμενοι, μετά 

πολλών κόπων και βασάνων, απευθύνθηκαν ως όφειλαν και δικαιούνταν στο Σωματείο τους και 

εισέπραξαν αρχικά υποσχέσεις και τις γνωστές ''αγωνιστικές'' κορώνες, αρκούσαν 2 μόλις ώρες 

για να επιστρέψει, πιο εκκωφαντικά από ποτέ, η υποταγή του προεδρείου στις βουλές της 

εταιρείας. Το αποτέλεσμα ήταν να τους ανακοινωθεί πως η απαραίτητη εκπαίδευση των 

χειριστών, θα γίνεται με τον συμπιεστή εν λειτουργία! Και φυσικά ούτε λόγος για καταλληλότητα 

εξοπλισμού, ούτε κουβέντα για επιπλέον πόστο και χειριστή, σε ένα επιβαρυμένο εργασιακό 

περιβάλλον που πλέον μυρίζει μπαρούτι. 

 



Συναδέλφισσα, συνάδελφε, 

  Είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε προς πάσα κατεύθυνση, πως καθιστούμε 

προσωπικά υπεύθυνους, τόσο τη διοίκηση της εταιρείας, όσο και το προεδρείο του 

ΠΣΕΕΠ για οτιδήποτε συμβεί. Καλούμε την εταιρεία να επαναπροσδιορίσει τις προτεραιότητες 

της, να λάβει όλα τα απαιτούμενα από την περίσταση μέτρα και να θέσει την ασφάλεια 

ανθρώπων και εγκαταστάσεων ως κύριο και πρωταρχικό της  μέλημα. 

Απαραίτητη προϋπόθεση ένα Πρακτικό Συμφωνίας, μεταξύ Σωματείου και εταιρείας, 

που θα κατοχυρώνει την επαναφορά της θέσης εργασίας (5 νέες προσλήψεις) και μάλιστα από 

την τρέχουσα διαδικασία προσλήψεων. Ένα πρακτικό συμφωνίας δηλαδή που θα προστεθεί και 

στο άλλο πόστο που είχε διμερώς συμφωνηθεί από το 2016 και που η εταιρεία το καλοκαίρι είχε 

δεσμευτεί πως θα υλοποιούσε, στις προσλήψεις του 2021. 

Όσο για τους ''συνδικαλιστές'' του προεδρείου που έχουν πια αυτοδίκαια αναλάβει το ρόλο 

του κοινού παρονομαστή σε οποιαδήποτε προσπάθεια της εταιρίας για περικοπή 

οργανογραμμάτων και απαξίωσης της δουλειάς μας , να ξέρουν πως θα μας βρουν απέναντι τους 

εάν δεν πράξουν το χρέος τους, έστω και τώρα! 
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