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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

 

 Με  την  έλευση  του  νέου  χρόνου  η  πανδημία  Covid 19,  μέσω  της  μετάλλαξης  
Όμικρον,  θερίζει  και  οι  εργαζόμενοι  στα  Διυλιστήρια  δοκιμάζονται  όπως όλη  η   
κοινωνία.   

 Η  Εταιρεία πέραν  των  υγειονομικών  μέτρων,  δείχνει  ανοχύρωτη  σε  αυτή  την  
κατάσταση  χωρίς  σχέδιο  και  λειτουργώντας  στην  τύχη,  επαφίεται στο  φιλότιμο  των  
εργαζομένων  για τη  λειτουργία  των εγκαταστάσεων.  Τα  προβλήματα  είναι  πάρα  πολλά  
και  οι  διοικούντες  περί  άλλων  τυρβάζουν.   Οι  πολύ  σοβαρές  ελλείψεις  σε  προσωπικό,  
τα  συνεχόμενα  εξαντλητικά  12ωρα  για  πολύ  καιρό  (σε  πολλές  περιπτώσεις  φτάνουν  
και τα  δύο  χρόνια),  τα  κενά  στις  διοικητικές  βαθμίδες,  δημιουργούν  επικίνδυνες  
συνθήκες  διότι  τις  εγκαταστάσεις  τις  λειτουργούν  άνθρωποι  και όχι  ρομπότ.  Η  
σημερινή κατάσταση  στα  διυλιστήρια  παρομοιάζεται  με  ένα  καζάνι  που  σιγοβράζει  εδώ  
και  ένα  χρόνο  και  είναι  έτοιμο  να  εκραγεί.   

 Οι  προσλήψεις  που  έπρεπε  να  γίνουν  πριν  ένα  χρόνο,  αποφασίστηκε  από  
κάποιους «φωστήρες»  να περνάει  από  συνέντευξη  μικρός  αριθμός  υποψηφίων  
χειριστών,  οι  οποίες  είναι  άγνωστο  πότε  θα  ξεκινήσουν,  με  αποτέλεσμα  να  είναι  
άγνωστο και το πότε  θα  προσληφθούν (μετά  την  κατάλληλη  εκπαίδευση  θα  πιάσουν  
πόστα  το  προσεχές  καλοκαίρι).  Όμως  είναι  πολύ  γρήγοροι  και  αποτελεσματικοί  στο  
να  κυνηγούν  συνδικαλιστικά  στελέχη  αφού  θυμήθηκαν  μέσω  εορτών  και  στα  
μουλωχτά  παλιές  ιστορίες,  δύο  και  πλέον  ετών.  Προειδοποιούμε  τη  Διοίκηση  ότι  δεν  
θα  ανεχθούμε  άλλο  αυτή  την  κατάσταση,  ούτε   τετελεσμένες  αποφάσεις  και  
εκβιασμούς  από  ανεύθυνα  στελέχη  της. 

 Καλούμε  τη  Διοίκηση  της Εταιρείας  να  ξεκινήσει  άμεσα  τη  λειτουργία  των  
Επιτροπών  Προσλήψεων  και  με  τάχιστους  ρυθμούς  να  ολοκληρώσουν  τη  διαδικασία.  
Να  αποκαταστήσει  τις  διώξεις  συνδικαλιστικών  στελεχών. 

Διαφορετικά  θα  προβούμε  σε όλες  τις  νόμιμες  και  συνδικαλιστικές  ενέργειες  
προκειμένου  να  διασφαλίσουμε  την ασφάλεια  των  εργαζομένων  και  των  
εγκαταστάσεων.   
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