
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ: ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΝ ΒΩΜΟ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ

Όπως  είναι  ήδη  γνωστό,  πυρκαγιά  ξέσπασε  την
Παρασκευή  8/5 στα  διυλιστήρια  της  ΕΛΠΕ στον
Ασπρόπυργο,  με  απολογισμό  6  εργαζόμενους
τραυματίες με εγκαύματα σε όλο τους το σώμα
με 4 από αυτούς νεκρούς και τους υπόλοιπους
σε κρίσιμη κατάσταση.  Το ατύχημα εκδηλώθηκε
όταν  πυρκαγιά  ξέσπασε  περίπου  στις  8.30  το
πρωί στην  μονάδα των ΕΛΠΕ, κατά την  διάρκεια
εργασιών  συντήρησης,  όπου  και  σημειώθηκε
έκρηξη.

Εδώ θα αναφέρουμε κάποια γεγονότα, όπως τονίστηκαν από τους εργαζόμενους της εταιρίας, τα οποία
έχουν ιδιαίτερη αξία:

• Οι εργασίες που γίνονταν για την συντήρηση όλων των μονάδων του διυλιστηρίου  κανονικά
κρατάνε   45  μέρες.  Επειδή  για  κάθε  μέρα  που  η  μονάδα  είναι  κλειστή  τα  αφεντικά  χάνουν
εκατομμύρια απ’ τα κέρδη, υπήρχε πίεση το έργο να τελειώσει σε 23 μέρες.

• Το έργο είχε μοιραστεί σε δεκάδες εργολάβους και είχαν προσληφθεί εκατοντάδες εργαζόμενοι,
άνθρωποι  που  επί  το  πλείστον  ήταν  χρόνια  άνεργοι  και  πήγαιναν  να  κάνουν  είκοσι  μεροκάματα,
δουλεύοντας 12 και 16 ώρες την ημέρα, σερί, χωρίς ρεπό. Για να πέσει το κόστος είχαν ρίξει πάρα
πολύ τα μεροκάματα, πολλοί εργάτες ήταν ανειδίκευτοι, και φυσικά υπήρχε μεγάλη ένταση για να γίνει
γρήγορα  η  δουλειά.  Αποδεικνύεται  για  άλλη  μια  φορά  ότι  οι  εργολάβοι  που  υπενοικιάζουν  οι
επιχειρήσεις υποχρεώνουν τους εργάτες να δουλεύουν υπό άθλιες συνθήκες με πενιχρά μεροκάματα. 

• Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για 4 εκρήξεις και όχι για ανάφλεξη όπως αντιπαραθετικά αναφέρει
η  ανακοίνωση  της  ΕΛΠΕ.  Αυτό  σημαίνει  ότι  υπήρχε  κάποιο  υλικό  που  δεν  είχε  καθαριστεί  και
προκάλεσε τις εκρήξεις. Άρα δεν είχαν επιληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης. Μετά τις εκρήξεις
κανένας  συναγερμός  δεν  χτύπησε,  όπως  και  δεν  υπήρχαν  δίοδοι  διαφυγής,  ώστε  να  επικρατήσει
πανικός και από τύχη δεν υπήρξαν περισσότεροι τραυματίες ή θύματα.  Αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι
τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας και προστασίας για τους εργάτες είναι «κόστος» που βαραίνει την
«ανταγωνιστικότητα» των καπιταλιστών, καθιστώντας τα «πολυτέλεια» στις μέρες μας.

Όσον  αφορά  την  ΕΛΠΕ(συμφερόντων  Λάτση)  ,  πρόκειται  για  μια  εταιρεία  που  το  2013  ήταν  στις
κορυφαίες  ελληνικές  εταιρείες  με  αυξημένο  κύκλο  εργασιών  8,9  δισ.  ευρώ,  ενώ  κατά  το  τέταρτο
τρίμηνο του 2014, κατέγραψε την υψηλότερη λειτουργική κερδοφορία όλων των εποχών! Τα κέρδη
ανήλθαν σε   417 εκατ. ευρώ έναντι 178 εκατ. ευρώ το 2013.  Πρόκειται για μια “εταιρία-πρότυπο”, η
οποία συμβάλλει στα μέγιστα στην ανάπτυξη της χώρας όπως την οραματίζονται και διατυμπανίζουν
σε  24ωρη  βάση  ΜΜΕ,  ΕΕ,  η  προηγούμενη  και  η  σημερινή  κυβέρνηση.  Γίνεται  λοιπόν  ακόμα  πιο
ξεκάθαρο ότι  η  ανάπτυξη που μας  διαφημίζουν  είναι  εις  βάρος μας,  δεν έχει  να  κάνει  σε καμία
περίπτωση με την ευημερία και την ασφάλεια του λαού και της νεολαίας, παρά μόνο με τα θέλω και τις
απαιτήσεις των αφεντικών. Η ανάπτυξη τους φέρνει πλούτη σε μια χούφτα ανθρώπων και ανεργία,
μισθούς πείνας, ανασφάλεια και εξαθλίωση στην συντριπτική πλειοψηφία του λαού. 

Πρόκειται  για ένα ακόμα ατύχημα που κρούει  τον κώδωνα του κινδύνου στην γενιά μας για το τι
έχουμε να αντιμετωπίσει ως αυριανοί εργαζόμενοι.  Ειδικότερα και σαν μηχανικοί όπου καλούμαστε
να εργαστούμε με το λεγόμενο “μπλοκάκι” χωρίς δηλαδή σταθερή σχέση εργασίας, χωρίς εργασιακές
κατοχυρώσεις σε ωράριο και μισθό. Με  εντατικοποίηση της εργασίας για την αποκόμιση μεγαλύτερων
κερδών  με  ταυτόχρονες  απολύσεις  και  μειώσεις  μισθών  και  διάλυση  των  μέτρων  ασφαλείας  για



μείωση του κόστους. Την ίδια στιγμή που πάνω από το 50% των μηχανικών είναι ανασφάλιστοι λόγω
αφενός  του  ότι  το  καθεστώς  με  το  “μπλοκάκι”  δεν  υποχρεώνει  τους  εργοδότες  να  καταβάλλουν
ασφαλιστικές εισφορές και αφετέρου   αυτές οι εισφορές του ταμείου μας (ΤΣΜΕΔΕ)   είναι υπέρογκες και
καλούνται να τις πληρώσουν οι άνεργοι ή χαμηλόμισθοι μηχανικοί που αποτελούν την συντριπτική
πλειοψηφία. Διαμορφώνεται  έτσι  ένα  καθεστώς  πλήρους  απώλειας  οποιασδήποτε
ιατροφαρμακευτικής  κάλυψης και  για  τους  μηχανικούς σε περίπτωση ατυχήματος  σε εργοτάξια,
εργοστάσια κτλ.

Στην έκρηξη αυτή, στα ποσοστά ανεργίας της νεολαίας που αγγίζουν το 60%, στις ελαστικές μορφές
εργασίας,  στο  εκβιαστικό  δίλημμα  «μισθοί  πείνας  ή  εξαθλίωση  και  περιθώριο»  καθρεπτίζεται  το
μέλλον που ήδη μας χτυπάει την πόρτα.  Η γενιά μας πρέπει να πάρει άμεσα θέση.  Αρνούμαστε τη
λογική  του  ανταγωνισμού,  την  λογική  που  θέλει  να  φαγωθούμε  μεταξύ  μας  για  ένα  καλύτερο
πλασάρισμα στην κοινωνική αρένα. Η δικιά μας λύση βρίσκεται στους συλλογικούς αγώνες μαζί με το
εργατικό κίνημα, ειδικότερα με το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών στο χώρο των μηχανικών, ενάντια
στην  εργοδοτική  αυθαιρεσία  και  τις  μαύρες  συνθήκες  εργασίας  που  επιβάλλουν,  με  οδηγό  τις
πρόσφατες νίκες στους αγώνες των εργαζομένων και του σωματείου στη Migato, την Πανθεον ΑΚΤΕΕ
κ.α. 
Για μία εργασιακή προοπτική με δικαιώματα και συλλογικές κατοχυρώσεις, ασφάλεια για όλους,
αυξήσεις  στους  μισθούς  με  μόνιμη  και  σταθερή  δουλειά,  μείωση  των  ωραρίων  κι  αύξηση  των
θέσεων εργασίας.

                


