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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Η κατάσταση στις εγκαταστάσεις έχει ολοφάνερα ξεπεράσει τα όρια. Τα πρόσφατα συμβάντα στον 

Flexicoker στις ΒΕΕ και στον FCC στις ΒΕΑ ήταν πάρα πολύ σοβαρά και από καθαρή τύχη δεν οδή-

γησαν σε ανθρώπινες απώλειες. Κι ενώ σήμερα θα έπρεπε να σκεφτόμαστε και να λειτουργούμε σαν 

να υπήρχαν θύματα, επικρατεί ένα απαράδεκτο κλίμα σαν «να μην έγινε τίποτα». Ταυτόχρονα, ξεκι-

νάει ένα γενικό shutdown εκτός προγραμματισμού και, χωρίς να είναι καν ξεκάθαρο το εύρος το ζη-

μιών που πρέπει να αποκατασταθούν και το εύρος των εργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν, 

οι ίδιοι, ήδη πιεσμένοι, εργαζόμενοι πιέζονται πολλαπλάσια για να ικανοποιήσουν χρονοδιαγράμμα-

τα που το μόνο που λαμβάνουν υπ’ όψη είναι οι ανεδαφικές προσδοκίες να ξαναμπούν σε λειτουργία οι 

μονάδες «χθες». 

Οι συνθήκες όμως που οδήγησαν στα συγκεκριμένα συμβάντα δεν δημιουργήθηκαν τώρα. Τα 

μηνύματα από την πραγματικότητα έρχονταν εδώ και καιρό, με ολοένα αυξανόμενη συχνότητα και 

σοβαρότητα των συνεπειών τους. Αποδεικνύοντας ξανά και ξανά ότι τα όποια «πρόσθετα μέτρα» ήταν 

αναντίστοιχα των προβλημάτων. Αποδεικνύοντας ότι δεν πρόκειται για κάποια μεμονωμένη 

περίπτωση αλλά για ένα καθεστώς, στο οποίο συντελούν πλήθος παράγοντες. Από την χρόνια 

έλλειψη προσωπικού (που εντάθηκε με το πρόσφατο πρόγραμμα μείωσης προσωπικού), την 

εντατικοποίηση, τα συνεχή εξαντλητικά δωδεκάωρα, την ολοένα αυξανόμενη εργολαβοποίηση της 

συντήρησης (που συνοδεύεται από την απαξίωση του προσωπικού), μέχρι τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε απ’ τις υπόλοιπες εξελίξεις, όπως είναι η πανδημία, η ακρίβεια και όλα όσα 

αναδεικνύουν με ποιον τρόπο ο λαός συνολικά πληρώνει τις συνέπειες της κυρίαρχης πολιτικής και των 

ανταγωνισμών των «μεγάλων» (αυτών που από κάποιους παρουσιάζονται σαν «σωτήρες»). Ακόμα και η 

κυρίαρχη, στενή, αντίληψη περί υποτιθέμενης διασφάλισης της λειτουργίας «με κάθε κόστος» 

αποδείχτηκε αδύνατη με τέτοιους όρους. 

Δεν διαφαίνεται, ούτε τώρα, καμία κατεύθυνση αλλαγής αυτών των συνθηκών. Αντίθετα, όλα δεί-

χνουν ότι θα μας απειλούν και κατά τη διάρκεια του shutdown στις ΒΕΕ, όπως γίνεται σε κάθε έργο 

σε όλες τις εγκαταστάσεις. Από τώρα γνωρίζουμε δε ότι, μετά, θα είμαστε αντιμέτωποι με το γνωστό 

«μα μόλις κάναμε shutdown». Οι εργαζόμενοι θα βρούμε μπροστά μας τα ίδια προβλήματα. Για εμάς, 

το ζητούμενο είναι η ουσιαστική ασφάλεια. Το δικαίωμά μας να γυρίζουμε σπίτι όπως φύγαμε πριν 

πάμε για δουλειά. Αυτό δεν λύνεται με «ασκήσεις επί χάρτου», που το μόνο που διασφαλίζουν είναι την 

τυπική προστασία της εργοδοσίας σε κάποιο περιστατικό. Απαιτεί μια εντελώς διαφορετική κατάσταση, 

στην οποία οι εργαζόμενοι δεν αντιμετωπίζονται σαν αναλώσιμοι, πρώτη ύλη προς ξεζούμισμα. Μια 

κατάσταση στην οποία οι εργαζόμενοι διεκδικούμε τα δικαιώματά μας, ανεξάρτητα από τις δια-

θέσεις και τις επιδιώξεις της εταιρίας. 

Αντ’ αυτών, η διοίκηση του σωματείου μας περί άλλων τυρβάζει. 



Δηλώνει έτοιμη να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του νόμου 4808/21 («νόμος Χατζηδάκη»), κάνο-

ντας πως «δεν καταλαβαίνει» ότι ο νόμος αυτός φτιάχτηκε ακριβώς με σκοπό οι εργαζόμενοι να 

μετατραπούν σε εργαλεία προς εκμετάλλευση με όποιους όρους θέλει ο εργοδότης, ενώ ταυτό-

χρονα ποινικοποιεί την υπεράσπιση και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Ότι, εντάσσοντας τον 

κλάδο «Παραγωγής ή διύλισης ακάθαρτου πετρελαίου» στις «επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας» (άρθρο 92) 

σε συνδυασμό με την απαίτηση προσωπικού «Ελάχιστης Εγγυημένης Υπηρεσίας» (άρθρο 95), πρόσθετα 

στο Προσωπικό Ασφαλείας, απαγορεύει τη διακοπή της παραγωγής (και των φορτώσεων) κατά τη 

διάρκεια απεργίας. Ότι δεν υπάρχει «προσαρμογή» σ’ αυτόν το νόμο χωρίς υποταγή στο σκοπό για τον 

οποίο φτιάχτηκε και ψηφίστηκε. Ότι αυτό που απαιτείται είναι ο αγώνας για την κατάργησή του. 

Έχει, παράλληλα, επιδοθεί σ’ έναν «αγώνα» σχετικά με την ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης, 

με υποσχέσεις για μεγάλες αποδόσεις και χρήμα. Μπορεί μέσα σε λιγότερο από δίμηνο να ανέτρεψε τον 

αρχικά ανακοινωμένο σχεδιασμό για ταμείο που θα αντικαθιστούσε πλήρως το Ομαδικό Συνταξιοδοτικό 

Πρόγραμμα και, ενδεχομένως, το Πρόγραμμα Υγειονομικής Περίθαλψης, και πλέον να κάνει λόγο για ε-

ξατομικευμένη επιλογή κάθε εργαζόμενου, η ουσία όμως παραμένει. Αυτή είναι ότι αμφισβητείται μια, 

κατοχυρωμένη στη συλλογική σύμβαση, υποχρέωση της εταιρίας με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Και καλούμαστε να εγκρίνουμε αυτή τη διαδικασία εν μέσω πολλών ερωτηματικών, κάποια απ’ τα οποία 

δεν μπορούν καν να απαντηθούν, αφού το πλαίσιο για τα ΤΕΑ δεν ορίζει παρά μερικές «σταθερές». Και 

είναι αυτές που πρέπει να μας οδηγήσουν να απορρίψουμε αυτή την κατεύθυνση. 

Η μία είναι η εμπλοκή του σωματείου (και της εταιρίας) στη διαχείριση των αποταμιεύσεών μας. 

Ένας ρόλος για το σωματείο που βρίσκεται πολύ μακριά απ’ το λόγο για τον οποίο υπάρχει: τη συλ-

λογική έκφραση των εργαζόμενων απέναντι στην εργοδοσία. Το εμπλέκει σε διαχείριση καταστάσεων 

που δεν μπορεί να ελέγξει, πόσο μάλλον να επηρεάσει, ενώ αργά ή γρήγορα θα το φέρει και αντιμέτω-

πο με εκβιαστικά διλήμματα. Σύμφωνα με αυτά που ορίζει σήμερα η ΕΣΣΕ, υποχρέωση απέναντι 

στους εργαζόμενους έχει η εργοδοσία. Στο σενάριο του ΤΕΑ, τα πράγματα είναι εντελώς αντίθετα. 

Κι αυτό γιατί το άλλο εγγενές χαρακτηριστικό των ΤΕΑ είναι ότι δεν παρέχεται κανενός είδους 

διασφάλιση, ούτε απ’ το κράτος ούτε απ’ τον εργοδότη, και μάλιστα με άλλοθι τον «εργατικό έλεγχο» 

σ’ ένα περιβάλλον που είναι έτσι κι αλλιώς ανεξέλεγκτο. Η εμπειρία κυρίως από τις ΗΠΑ, όπου αντίστοι-

χα ταμεία «διασφαλισμένων εισφορών» (που σημαίνει «όχι διασφαλισμένων παροχών») λειτουργούν 

κάποιες δεκαετίες, έχει δώσει πολλά παραδείγματα είτε απομείωσης της αξίας των αποθεματικών τους 

είτε και πλήρους κατάρρευσης. Στην ΕΕ, εκτιμάται ότι στην κρίση του 2008-2009, τα ΤΕΑ έχασαν πε-

ρίπου το 10% της αξίας τους. Κι όλα αυτά σε χώρες όπου ο χρηματοπιστωτικός κλάδος (υποτίθεται ότι) 

ελέγχεται στενά και δρα σ’ ένα σχετικά σταθερό περιβάλλον. Στην Ελλάδα, οι ανεδαφικές προσδοκίες 

(που όμως καλλιεργήθηκαν πολύ συγκεκριμένα) έχουν καταλήξει σε καταστροφή για τους πολλούς 

και σκανδαλώδη κέρδη για τους «μυημένους» (χρηματιστήριο, δομημένα ομόλογα και πολλά ακόμα). 

Ο βασικός λόγος για τον οποίο προωθούνται τα ΤΕΑ είναι ακριβώς για να αφαιρέσουν απ’ την 

κοινωνική ασφάλιση το χαρακτήρα του κατοχυρωμένου συλλογικού δικαιώματος και να τη μετα-

τρέψουν σε «ατομική υπόθεση». Αυτό όμως μόνο καταχρηστικά μπορεί να βαφτίζεται «ασφάλιση», 

αφού πρόκειται για επιστροφή σε μεσαιωνικές λογικές που θέλουν τον εργαζόμενο να ζει όσο δουλεύει 

και, όταν δεν μπορεί να δουλέψει (λόγω ηλικίας, ασθένειας ή τραυματισμού), να τρώει απ’ ό,τι (και αν) 

έχει καταφέρει ν’ αποταμιεύσει. Αυτή την κατεύθυνση, οι εργαζόμενοι πρέπει να την αντιπαλέψουμε. 
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