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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

 Με αφορµή µια σειρά αστοχιών εξοπλισµού στο διυλιστήριο του Ασπροπύργου 
πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µεταξύ Προεδρείου του Σωµατείου και του ∆/ντή Ι ∆ιυλιστηρίου 
Ασπροπύργου την Τρίτη 09/08/16, προκειµένου να ενηµερωθούµε για τα απανωτά 
περιστατικά τα οποία συµβαίνουν το τελευταίο δεκαήµερο. 
 Κατά τη διάρκεια ενηµέρωσης – συζήτησης τέθηκαν από το Προεδρείο ζητήµατα που 
έχουν να κάνουν µε την ασφάλεια των εργαζόµενων και των εγκαταστάσεων, µε την άµεση 
επαναφορά της Βάρδιας Συντήρησης (όπως έχει συµφωνηθεί µεταξύ Σωµατείου και 
Εταιρείας), µε την επαναφορά και προσθήκη πόστων όπως στον Πίνακα Ελέγχου του FCC, 
στην U-4600 και στις Βοηθητικές Παροχές (Θερµικό ΒΕΑ) και την αντικατάσταση όλων των 
καλωδίων τροφοδοσίας υψηλής τάσης τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 30 χρόνια χρήσης, όταν ο 
κατασκευαστής πιστοποιεί διάρκεια ζωής µε ανώτερο όριο τα 20 χρόνια. 
 Επιπροσθέτως, τονίσαµε τη µεγάλη µας αγωνία και ανησυχία για τα συνεχόµενα και 
πυκνά περιστατικά τα οποία συνεχίζουν να συµβαίνουν σε σύντοµο χρόνο από την γενική 
συντήρηση!!!;;;;;;  

Ιδιαίτερα, µας προβληµατίζει η απάθεια και η ευκολία µε την οποία µας δίνονταν οι 
απαντήσεις σχετικά µε τα συµβάντα σαν να µην συµβαίνει τίποτα και ότι όλα είναι τυχαία και 
αντιµετωπίσιµα.  Ανησυχούµε για τον τρόπο µε τον οποίο τα στελέχη της Εταιρείας 
αντιµετωπίζουν τις συγκεκριµένες καταστάσεις. 

Τα οράµατα περί ολιστικής ασφάλειας που η ∆ιοίκηση µας παρουσίασε φαίνονται ως 
προφάσεις εν αµαρτίες που σκοπό έχουν όχι να αντιµετωπίσουν τα πραγµατικά προβλήµατα, 
αλλά να καλύψουν θεωρητικά το έλλειµµα που υπάρχει. 

Κύριοι της ∆ιοίκησης, 
Με την παρούσα ανακοίνωση, σας κρούουµε τον κώδωνα του άµεσου κινδύνου για 

ακόµη µια φορά. Σταµατήστε την υπεροψία και ασχοληθείτε σοβαρά µε τα θέµατα 
Λειτουργίας, Ασφάλειας και Εκπαίδευσης των διυλιστηρίων. 

Σταµατήστε τις τοποθετήσεις ηµετέρων σε κρίσιµα πόστα και αξιοποιήστε ικανά στελέχη 
που έχετε στα “ψυγεία”. 

Η ανοχή και η υποµονή µας έχει στερέψει. Πάρτε άµεσα µέτρα για να µη θρηνήσουµε 
άλλα θύµατα. Σας καθιστούµε αποκλειστικά υπεύθυνους για ότι συµβεί από δω και στο εξής. 

Όσο µας αφορά, θα ενεργοποιήσουµε όλους τους Φορείς (ΚΕΠΕΚ - ΣΕΠΕ, ΕΥΑΕ κλπ),  
προκειµένου να γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και οι διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται 
προκειµένου να είµαστε ασφαλείς. 

Τέλος,  συγχαίρουµε  όλους  τους  εργαζόµενους  που  µε  αίσθηµα  ευθύνης  και  
επαγγελµατισµού  αντιµετώπισαν  όλα  τα  παραπάνω περιστατικά  για  µία  ακόµη  φορά. 

ΓΙΑ  ΤΟ  ∆.Σ. 
O  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                        Ο  ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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