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              Αριθ.πρωτ. 9581                                                     Ημερομηνία  6/05/2019 

8 ΜΑΗ  
ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ  

 
8 Μάη : Ημέρα μνήμης για τα Ελληνικά Πετρέλαια και τον Κλάδο μας. Ημέρα τιμής για τους 
συναδέλφους μας ΔΕΥΤΕΡΑΙΟ, ΔΕΛΙΛΑΪ, ΑΒΡΑΜΠΟ, ΜΑΓΓΟΥΡΑ που έδωσαν τη ζωή τους για να 
περιορίσουν τη φονική φωτιά. 
 
Η λογική του κέρδους πάνω από τις ανθρώπινες ζωές - μέσω χρονικής σύντμησης του shut down, 
συνεχόμενων 12 – 16ωρων, των πολυάριθμων συνεργείων που δούλευαν ένα δίπλα στο άλλο και 
υπηρεσιακές αμέλειες - ήταν η βασική αιτία του τραγικού δυστυχήματος. 
 
Τέσσερα χρόνια μετά στα θέματα Ασφάλειας αρκετά και με τους αγώνες μας έχουν αλλάξει προς το 
θετικότερο, αρκετά πρέπει ακόμα να υλοποιηθούν . 
 

 Κατάργηση 12ωρων και προσλήψεις για ασφαλή Οργανογράμματα. 

 Ουσιαστική και συνεχή εκπαίδευση των συναδέλφων ιδιαίτερα των νέων. 

 Απλοποίηση διαδικασιών και έκδοση αδειών εργασίας στο βαθμό που θα ανταποκρίνονται στις 
δυνατότητες επίβλεψης του υπάρχοντος προσωπικού. 

 Παρεμβάσεις άμεσα σε μονάδες που παρουσιάζουν προβλήματα (προς αποφυγή παραδείγματα 
όπως οι ηλεκτροβάνες του FCC στα ΒΕΑ). 

 Ενόψει επερχόμενων shut down και όχι μόνο, απαραίτητα κριτήρια για τις εργολαβικές 
εταιρείες και το προσωπικό τους είναι η πιστοποίηση, η εξειδίκευση και η επάρκεια. 

 Πλήρη απασχόληση και μονιμοποίηση του εργολαβικού προσωπικού που καλύπτει πάγιες και 
διαρκείς ανάγκες στον Κλάδο. 
 

Η Ομοσπονδία έχει αποδείξει έμπρακτα ότι ήταν, είναι και θα είναι παρούσα σε όλα τα καλέσματα των 
ΕΥΑΕ και των Σωματείων για θέματα που αφορούν την Υγιεινή και την Ασφάλεια στους χώρους 
Εργασίας. 
 
Καλούμε τους συναδέλφους μας Τετάρτη 08.05.2019 και ώρα 09.00, στο εκκλησάκι Μεταμόρφωσης 
του Σωτήρος στις ΒΕΑ, όπου θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει τρισάγιο στο χώρο 
του Μνημείου για τους αδικοχαμένους συναδέλφους μας. 
 

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ. 
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ. 

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ. 
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