
 
 

1 Νοέμβρη 2021 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

το ζήτημα της ασφάλειας στην εργασία έγινε δραματικά επίκαιρο τις τελευταίες 

μέρες αφού στην COSCO, ένας εργάτης σκοτώθηκε εν ώρα εργασίας, λόγω της 

εντατικοποίησης και των ελλιπών μέτρων ασφαλείας. Εκεί οι εργαζόμενοι με το Σωματείο 

τους ΕΝΕΔΕΠ, δίνουν μάχη απέναντι στην εργοδοσία διεκδικώντας μέτρα υγείας και 

ασφάλειας και άλλα θεσμικά ζητήματα. 

Σήμερα Δευτέρα κατά τις πρωινές ώρες, υπήρξε περιστατικό διαρροής και ανάφλεξης 

υδρογόνου σε εναλλάκτη στη μονάδα 4000 των ΒΕΑ-ΕΛΠΕ. Το περιστατικό άμεσα 

αντιμετωπίστηκε και περιορίστηκε από τους συναδέλφους χειριστές και την πυρασφάλεια. 

Με αφορμή το περιστατικό αυτό, θέλουμε να καταγγείλουμε το ζήτημα της 

ανεπάρκειας του προληπτικού ελέγχου και της προληπτικής συντήρησης του εξοπλισμού, 

καθώς το σημερινό προστίθεται σε άλλα συμβάντα του τελευταίου διαστήματος,  όπου 

εξοπλισμός εμφάνισε διαρροή.  

Είναι ζωτικής σημασίας σε ένα διυλιστήριο να υπάρχει εκτενής προληπτικός έλεγχος 

του εξοπλισμού από τα τμήματα προληπτικής και επιθεώρησης, το οποίο προϋποθέτει την 

ενίσχυση αυτών των τμημάτων. Η εταιρεία χρειάζεται να προχωράει σε σταμάτημα των 

μονάδων για να γίνονται οι εργασίες συντήρησης με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια, να 

προχωράει σε αντικατάσταση εξοπλισμού όπου είναι απαραίτητο και όχι να καταφεύγει σε 

λύσεις όπως τα επιθέματα και τα δαχτυλίδια. 

Για άλλη μία φορά τονίζουμε ότι προέχει η ασφάλεια και η υγεία των συναδέλφων. 

Αυτή είναι μια υπόθεση που αφορά το Σωματείο και τις επιτροπές υγείας και ασφάλειας, τα 

οποία οφείλουν να διεκδικούν και να φροντίζουν να εφαρμόζονται τα αντίστοιχα μέτρα από 

την εταιρεία. 

Δεν δεχόμαστε να μη σταματάει η παραγωγή για να μην χάσει κέρδη ο 

μεγαλομέτοχος. Η τακτική της εταιρείας με την υποστελέχωση των τμημάτων, την απαξίωση 

του εξοπλισμού και του προληπτικού ελέγχου, βάζει σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια 

των εργαζομένων. 

Διεκδικούμε: 

- Άμεσα προσλήψεις και στελέχωση όλων των τμημάτων 

- Προληπτικός έλεγχος του εξοπλισμού και συντήρησή του 

- Να μπει τέλος στα δωδεκάωρα 

- Μέτρα υγείας και ασφαλείας 
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