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Στις 24/09/2020, οι Χειριστές Πεδίου – Οθόνης στους Σ.Α.Λ.Φ.Α. ενημερώθηκαν, 
μέσω Εσωτερικού Σημειώματος, ότι κατά τις ώρες αιχμής στις βάρδιες στις οποίες 
υπάρχει χορηγητής θα πρέπει να δρουν βοηθητικά προς αυτόν ώστε να 
επιτυγχάνεται η «εύρυθμη» λειτουργία των σταθμών. 

Όπως έχουμε τονίσει πολλές φορές, η λειτουργία των Σ.Α.Λ.Φ.Α., τα τελευταία 5 και 
πλέον χρόνια, κάθε άλλο παρά εύρυθμη μπορεί να χαρακτηριστεί ακριβώς επειδή 
στο 70% των βαρδιών, σε ετήσια βάση, δεν υπάρχει χορηγητής με αποτέλεσμα τα 
σχετικά με τον ανεφοδιασμό καθήκοντα να εκτελούνται από τους χειριστές. Αυτό έχει 
ως συνέπεια ο ανά μία ώρα οπτικοακουστικός έλεγχος του ηλεκτρομηχανολογικού 
εξοπλισμού στο τμήμα συμπίεσης/ψύξης/αποθήκευσης Φ.Α. των σταθμών, που 
προβλέπεται από τον κανονισμό ασφαλείας, να έχει καταστεί σπάνιος και πολύ 
συχνά ανύπαρκτος εντός του 8ωρου. Οι σταθμοί εξοπλίζονται με μηχανολογικό 
εξοπλισμό βαρέως τύπου και βιομηχανικών χαρακτηριστικών. Θυμίζουμε ότι για τον 
ίδιο λόγο (απόσπαση από τα κύρια καθήκοντα/υποστελέχωση) είχαμε στο παρελθόν 
αρνηθεί (με 70 υπογραφές) ως καταχρηστικό τον ορισμό του υπευθύνου βάρδιας.  Το 
εξαιρετικά σοβαρό αυτό κενό ασφαλείας στη λειτουργία των εγκαταστάσεων έχει 
επισημανθεί, αναλυθεί και καταγγελθεί από το ΣΕΦΑ – ΔΕΠΑ με όλους τους τρόπους 
και σε όλους τους τόνους επί σειρά ετών αλλά οι διαδοχικές διοικήσεις αρνούνται να 
το λύσουν με προσλήψεις στα κρίσιμα αυτά πόστα, που θα πρέπει να λειτουργούν 
και με το αναγκαίο προσωπικό για να είναι η ασφάλεια  ο βασικός γνώμονας 
λειτουργίας και όχι κενό γράμμα. 

Η πρόσφατη λοιπόν οδηγία δεν ασχολείται με τον κανόνα (βάρδιες χωρίς χορηγητή) 
αλλά με την εξαίρεση και, παραβιάζοντας ανοιχτές θύρες, υποδεικνύει αυτό που 
ούτως ή άλλως συμβαίνει για λόγους αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, την 
στήριξη δηλαδή  του χορηγητή από τους χειριστές ώστε να μπορεί να απολαμβάνει 
μια σειρά από αυτονόητα δικαιώματα (ημίωρη διακοπή εργασίας, αποχώρηση για 
λόγους έκτακτης/ανελαστικής ανάγκης, κτλ). Φυσικά για την μεγάλη πλειονότητα των 
βαρδιών οι χειριστές, απουσία χορηγητή βάρδιας, δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε να 
διανοηθούν τέτοιες ...πολυτέλειες. 

Ο βασικός λόγος για την σύνταξη της οδηγίας είναι να προετοιμάσει το έδαφος για 
το εργασιακό μας μέλλον, το οποίο είναι η αύξηση του αριθμού διανομέων Φ.Α. 



χωρίς αύξηση του προσωπικού, η ολοκλήρωση της μεθοδευόμενης κατάργησης - 
στην πράξη - των ειδικοτήτων ή αλλιώς της συγχώνευσής τους σε μία ενιαία: «Όλοι 
για Όλα». Το βλέπουμε ήδη να επεκτείνεται και να γίνεται το ανορθόδοξο εργαλείο 
με το οποίο οι διοικούντες πασχίζουν να κλείσουν τις τρύπες που δημιουργεί η 
ακραία υποστελέχωση. Οι χειριστές έχουν μετατραπεί σε χορηγητές, οι χορηγητές και 
οι συντηρητές καλούνται να εργαστούν ως χειριστές και οι ανάγκες επισκευών και 
συντήρησης των ανά το Λεκανοπέδιο πρατηρίων έχουν φέρει σε κατάσταση 
εξάντλησης το πρωινό προσωπικό το οποίο σπανίως πλέον παραμένει εντός των 
σταθμών καθώς χωρίζεται σε ομάδες και μοιράζεται στα 4 σημεία του ορίζοντα ελέω 
...fysikon. Εσχάτως άρχισαν να μετακινούνται βαρδιούχοι από Άνω Λιόσια σε 
Ανθούσα και το αντίστροφο - ως πιόνια στην σκακιέρα της ανάπτυξης με το ελάχιστο 
δυνατό κόστος. 

Η ακολουθούμενη πρακτική και οι σχεδιασμοί για το μέλλον κρίνονται απαράδεκτοι. 
Βρισκόμαστε στην εντελώς αντίστροφη κατεύθυνση, όσο η 
αεριοκίνηση  επεκτείνεται να πρέπει να επαναδιεκδήσουμε τις ειδικότητές μας για 
να ξαναγίνουν οι Σ.Α.Λ.Φ.Α. χώροι όπου η ασφάλεια στην εργασία δεν θα είναι 
ζητούμενο αλλά δεδομένο και προσλήψεις, αφού οι ανάγκες έχουν αυξηθεί 
σημαντικά και τα ωράρια έχουν γίνει λάστιχο.  

Διεκδικούμε εργασία με δικαιώματα, ασφάλεια και αξιοπρέπεια:   

•       Καμία προσθήκη στα ήδη δυσανάλογα καθήκοντα! 

•       Άρση των υποχρεώσεων που ορίστηκαν και αποβαίνουν εις βάρος της 
ασφάλειας! 

•       Προσλήψεις προσωπικού για ασφαλή λειτουργία! 

•       Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη και ισότιμα 
δικαιώματα! 

 

Το Δ.Σ.  

 

 


