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Αφιέρωμα στα Ιατρεία των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Ασπροπύργου και Ελευσίνας
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Από τη Σύνταξη

!+

Η κυβέρνηση πειθήνια στους δανειστές της τρέχει να προλάβει το

χρονοδιάγραμμα των μνημονιακών υποχρεώσεών της.

Δυστυχώς το ότι ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων βρίσκεται σε

μια ιδιαίτερα θετική συγκυρία με απανωτά ρεκόρ κερδοφορίας και με

δραστηριότητες σε όλο το φάσμα των ενεργειακών προϊόντων και
υπηρεσιών, δεν τους απασχολεί.

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι τα ΕΛ.ΠΕ να είναι αυτή την περίοδο

μία από τις πιο επικερδείς επιχειρήσεις της χώρας μας γεγονός που

ανεβάζει σε δυσθεώρητα επίπεδα την αποτίμησή του, αλλά και αυξάνει

το μέγεθος του οικονομικού και κοινωνικού σκανδάλου σε βάρος της
ΤΡIMHNIAIO ΠEPIOΔIKO

δημόσιας περιουσίας.

Ως εργαζόμενοι αυτής της επιχείρησης, δεν θα συναινέσουμε στο
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δε συνιστά άλλη μία ιδιωτικοποίηση, αλλά ένα μείζον Εθνικό Έγκλημα
της χώρας μας όπως είναι η ενέργια.

Tαυτότητα

EPΓAZOMENΩN ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

Δυστυχώς για την χώρα μας, τα ΕΛ.ΠΕ. εδώ και χρόνια έχουν μπει

στο στόχαστρο των “κορακιών”της παγκόσμιας οικονομίας, και το

μόνο που έμενε να βρεθεί ήταν οι “κατάλληλοι” άνθρωποι που θα τα

ξεπουλούσαν και αυτοί βρέθηκαν στην πρώτη “αριστερή” κυβέρνηση του τόπου.

Αποδείχθηκαν γρήγορα ψέματα όσα υποστήριξαν με θέρμη

Υπουργοί και Βουλευτές κομμάτων στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Πετρελαίου που διοργάνωσε το ΠΣΕΕΠ τον Ιούνιο του 2017, ότι επιτέλους

έφτασε η ώρα που τα ΕΛ.ΠΕ. θα έχουν δικά τους κοιτάσματα, θα

είναι αυτόνομα, θα είναι η Ναυαρχίδα της ανάπτυξης και της οικο-

νομίας της χώρας μας.

«Τα σωματεία του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. υπό την αιγίδα της Ομοσπον-

δίας (ΠΟΕ) αποφάσισαν ομόφωνα πως η ελπίδα δεν κοστολογείται.

Πως το μέλλον του Ελληνικού Λαού δεν ζυγίζεται και δεν πωλεί-

ται.

Τα σωματεία του Ομίλου ΕΛΠΕ είναι αποφασισμένα για μία

ακόμα φορά να βρεθούν στην πρώτη γραμμή του αγώνα.

• Διατήρηση κατ΄ ελάχιστον στο ποσοστό που αυτή τη στιγμή κα-

τέχει το Δημόσιο στα ΕΛΠΕ.

• Οριστικό σταμάτημα του ξεπουλήματος της δημόσιας περιου-

σίας.

• Σχεδιασμός για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας

λαμβάνοντας πολύ σοβαρά υπόψη τα απαραίτητα εργαλεία – επι-

χειρήσεις οι οποίες μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτή».
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Τα διυλιστήρια στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης άλλαξαν
την εικόνας της πόλης
• Επεκτάθηκε η ηλεκτροδότηση
• Δημιουργήθηκαν νέα εργοστάσια
• Ανασχέθηκε η μετανάστευση

Άνοιξη 1962. Ένας Ελληνοαμερικάνος επιχει-

ρηματίας ανακοινώνει ότι με τη συνεργασία της

αμερικάνικης Standard Oil Company, θα κατα-

σκεύαζε τα διυλιστήρια Θεσσαλονίκης και έτσι

θα ξεκινούσε μία νέα περίοδος για τη βόρεια
Ελλάδα και συνολικά τη χώρα. Οι αλλαγές που
προκλήθηκαν από αυτή την επένδυση ήταν εν-

Άρθρο

τυπωσιακές....

Τα έργα κατασκευής των διυλιστηρίων

Ίσως η καλύτερη περιγραφή της κατάστασης που επικρατούσε ήταν μία επιστολή που δημοσίευσε η εφημερίδα
«Το ΒΗΜΑ»: «το χωριόν Διαβάτης έχει 36 τρακτέρ, ενώ
χρειάζεται 3. Το Τουρκοχώρι έχει 14, ενώ χρειάζεται 2. Ο
Γιδάς αναρίθμητα ζώα και μηχανήματα, ο τόκος στα χωριά
είναι 60% και στο Κιρτζιαλάρ, στο πανηγύρι, οι χωρικοί
ήπιαν 800 μπουκάλια μπύρα και επειδή δεν είχαν να πληρώσουν επροπώλησαν την παραγωγήν του βάμβακος, τον
οποίον ακόμη δεν είχαν σπείρει, προς 5 δραχμές την
οκάν». Στις 10 Μαΐου 1966, ο Πάππας ανήγγειλε τα επίσημα εγκαίνια των Συγκροτήματος Διυλιστηρίων ESSOPAPPAS.
Η φτώχεια ήταν παντού και στην πραγματικότητα δεν
υπήρχε ούτε αστική τάξη, ούτε πλούσιοι επιχειρηματίες
με τεράστιες οικονομικές δυνατότητες, που θα μπορούσαν να κάνουν σοβαρές και καινοτόμες επενδύσεις. Το
αποτέλεσμα ήταν η μετανάστευση, που, ειδικά στη Βόρεια
Ελλάδα, ερήμωσε τεράστιες περιοχές.
Περισσότεροι από 200 χιλιάδες άνθρωποι αναζήτησαν
οδό επιβίωσης στη Γερμανία, το Βέλγιο, την Αμερική και

Η Θεσσαλονίκη του ‘60
Η Θεσσαλονίκη ήταν μία αγροτική περιοχή, ειδικά μετά την εξόντωση του εβραϊκού πληθυσμού που είχε καταστήσει την πόλη εμπορικό
κέντρο των Βαλκανίων.
Η βιομηχανία βρισκόταν σε εμβρυακό στάδιο,
ενώ στον αγροτικό τομέα επικρατούσε ο αυτοσχεδιασμός και η χαμηλή απόδοση των καλλιεργειών.
την Αυστραλία. Πίσω έμειναν οι ηλικιωμένοι που δεν μπορούσαν να φύγουν, ούτε όμως και να προσφέρουν στην
παραγωγή. Με αυτές τις συνθήκες ξεκίνησαν οι πρώτες
προσπάθειες εκβιομηχάνισης της πόλης.

Mε πρωτοβουλία του Ελληνοαμερικάνου Τ. Πάππας.
Ο Πάππας ήρθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, όταν
ήταν 61 χρονών. Είχε γεννηθεί στην Πελοπόννησο το
1899, αλλά το 1903 μετανάστευσε με τους γονείς του
στην Αμερική και μεγάλωσε στη Βοστώνη.
Στα 15, ανέλαβε τη διαχείριση του εστιατορίου που είχε
ανοίξει ο πατέρας του. Πλούτισε και επεκτάθηκε στη
βαριά βιομηχανία.
Στην Ελλάδα επένδυσε σε συνεργασία με τη Standard
Oil Company. Χρειάστηκε δύο χρόνια για να έρθει σε συμφωνία με την ελληνική κυβέρνηση και επέμεινε, παρά την
ατελείωτη γραφειοκρατία, γιατί ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Καραμανλής του είχε δώσει την εξής υπόσχεση: «Κάνε την επένδυσή σου όπως τη σχεδίασες κι
εγώ είμαι εδώ».

σμου. Ιταλοί, Έλληνες, ακόμα και Ιάπωνες.
Τα έργα για τα διυλιστήρια ολοκληρώθηκαν μέσα σε δύο χρόνια
Για τις ανάγκες των διυλιστηρίων κατασκευάστηκε νέα γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος απ’ την Πτολεμαΐδα, ενώ ανοίχτηκαν
νέα φρεάτια, για να καλύψουν τις ανάγκες του συγκροτήματος για
νερό. Πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης απέκτησαν ρεύμα, εξαιτίας των διυλιστηρίων.
Το Συγκρότημα αποτελούνταν από πολλά εργοστάσια τελευταίας
τεχνολογίας, που άλλαξαν την επιχειρηματική ιστορία της Ελλάδας,
με δημιουργία σημαντικών μονάδων που μέχρι τότε ήταν άγνωστες
λέξεις. Κεντρικό έργο ήταν το διυλιστήριο, που θα παρήγαγε
2.500.000 τόνους αργού πετρελαίου κάθε χρόνο. Η παραγωγή του
θα ξεπερνούσε κατά 1/3 την παραγωγή του πρώτου διυλιστηρίου
στον Ασπρόπυργο. Παράλληλα με το διυλιστήριο, θα λειτουργούσε
χαλυβουργείο, που θα εφοδίαζε το διυλιστήριο με πρώτες ύλες.
Μετά το διυλιστήριο, άρχισε η κατασκευή του εργοστασίου αμμωνίας, το οποίο θα χρησιμοποιούσε το υδρογόνο της νάφθας, μαζί
με το ατμοσφαιρικό άζωτο, για να παράγει την αμμωνία. Το άζωτο
της αμμωνίας είναι πολύ σημαντικό υλικό για τα λιπάσματα και μέσω
αγωγών και δεξαμενών, θα μεταφερόταν σε εργοστάσια λιπασμάτων
στην Ελλάδα, αλλά και στο Λίβανο. Η ετήσια παραγωγή υπολογιζόταν στους 105 χιλιάδες τόνους. Το τρίτο εργοστάσιο θα παρήγαγε
αιθυλένιο, το οποίο επρόκειτο να καταναλώνεται από το εργοστάσιο
της διεθνούς εταιρίας Ethyl, που είχε βάση στην Ευρώπη. Εκτός από
αιθυλένιο, το ελληνικά διυλιστήρια θα προμήθευαν την Ethyl και με
χλώριο. Το τελευταίο απ’ τα πετροχημικά εργοστάσια, θα ήταν αυτό
που θα παρήγαγε χλωριούχο πολυβινύλιο, το οποίο χρησιμοποιείται
ως πρώτη ύλη για τα πλαστικά προϊόντα. Προσλήφθηκαν 87 τεχνικοί
από όλο τον κόσμο, από ΗΠΑ και Καναδά, μέχρι Σουηδία, Αρούμπα
και Φιλιππίνες, οι οποίοι ανέλαβαν την εκπαίδευση του ελληνικού
προσωπικού. Μέχρι το τέλος της δεκαετίας, οι ξένοι τεχνικοί είχαν
αποχωρήσει και οι εργασίες βρίσκονταν εξ’ ολοκλήρου υπό ελληνικό
έλεγχο.
Το Διυλιστήριο και η ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης
Ένας οικονομολόγος και πρώην στέλεχος της Ethyl, έγραψε για
τον ρόλο των διυλιστηρίων στην βιομηχανική ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης: «Η βιομηχανία της Θεσσαλονίκης, αλλά και ολόκληρης της
Ελλάδας, έδειξε ότι άρχισε ν’ αντιλαμβάνεται τις απαιτήσεις των και-

ρών. Η παρουσία του Βιομηχανικού Συγκροτήματος του Διυλιστηρίου στη Θεσσαλονίκη έδωσε
μεγάλη ώθηση στη βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Ήταν το πρώτο που δημιούργησε ένα
πλήθος βιομηχανικών μονάδων και προκάλεσε
επενδύσεις στην περιοχή, δημιουργία βιομηχανικών ελαστικών (GOODYEAR), ζυθοποιίας, χημικές βιομηχανίες, βιομηχανίες σιδήρου.
Δεν είναι υπερβολικό το συμπέρασμα ότι τα
διυλιστήρια άλλαξαν καθοριστικά την εικόνα της
πόλης καθώς δημιούργησαν χιλιάδες θέσεις εργασίας. Απορρόφησαν εργάτες, αλλά και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό που πρακτικά
δεν είχε αντικείμενο εργασίας στη Βόρεια Ελλάδα. Αναπτύχθηκε μια επιχειρηματική κουλτούρα ανάπτυξης και σύγχρονων επενδύσεων,
ενώ προϊόντα που τα εισάγαμε έγιναν πλέον εξαγώγιμα.
Συγχρόνως η βιομηχανική ζώνη που δημιουργήθηκε προκάλεσε κατανάλωση αλλά και ταξική
συνείδηση, από εργαζόμενους που επάνδρωσαν
τα σωματεία και διεκδίκησαν συστηματικά καλύτερες συνθήκες εργασίας και υψηλότερες αμοιβές. Είχε γίνει ένα σπουδαίο άλμα για να φύγει η
χώρα από την πρωτόγονη αγροτική παραγωγή
που τελικά και αυτή ωφελήθηκε με καλύτερα
βοηθήματα καλλιέργειας, όπως τα λιπάσματα και
με μεγαλύτερη αγορά που κατανάλωνε τα προϊόντα της.
Όλα αυτά συνετέλεσαν στην έκρηξη της βιομηχανικής ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης, αλλά
και ολόκληρης της Μακεδονίας». Έχουν περάσει
πέντε δεκαετίες από την ίδρυση του και το Διυλιστήριο Θεσσαλονίκης, μέλος του ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια, ακόμα εξελίσσεται. Μέσα από
αυτό, εξελίσσεται και η περιοχή. Ακόμη και την
περίοδο της κρίσης απασχολούνται 4.500 επιστήμονες και εξειδικευμένοι υπαλλήλοι, παράγεται
το 1,7% του ΑΕΠ και τροφοδοτείται ενεργειακά
η πόλη....

Άρθρο

Οι εργαζόμενοι την ημέρα των εγκαινίων

Στις 10 Μαΐου
1966, έγιναν τα εγκαίνια του Συγκροτήματος
Διυλιστηρίων.
Η
επένδυση
έφτασε τα 110
εκατομμύρια δολάρια, ποσό που
αντιστοιχούσε σε
3.300.000.000
δραχμές.
Η
κατασκευή
διήρκησε
μόλις
δύο χρόνια και
έγινε με ταχύτατους ρυθμούς. Οι
εργαζόμενοι ήταν
από διάφορες περιοχές του κό-
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Αφιέρωμα

Το ιατρικό προσωπικό των εγκαταστάσεων ΒΕΑ -ΒΕΕ

Σ

τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου-Ελευσίνας, όπως γνωρίζουν όλοι οι εργαζόμενοι, παρέχεται η δυνατότητα ιατρικής
κάλυψης όλο το 24ωρο. Κάθε εργαζόμενος μπορεί
ανά πάσα στιγμή να επισκεφτεί το ιατρείο μας για να
ρωτήσει ή να ενημερωθεί για όποιο ιατρικό πρόβλημα
τον απασχολεί.
Μην διστάζετε λοιπόν να έρθετε στον γιατρό σας. Η
πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία και σώζει ζωές.

Κάθε εγκατάσταση διαθέτει τον δικό της χώρο ιατρείου στελεχωμένο από Ιατρό και Διασώστη επί
24ώρου βάσεως (ένας Ιατρός και ένας Διασώστης ανά
βάρδια), ενώ έχει στην διάθεσή της δύο ασθενοφόρα
για ενδεχόμενη μεταφορά εντός και εκτός του χώρου
του Διυλιστηρίου.
Κύριος υπεύθυνος των ιατρείων των εγκαταστάσεων είναι ο Ιατρός Εργασίας ο οποίος κατευθύνει,
διαχειρίζεται και συμμετέχει, σε συνεργασία με όλες
τις Διευθύνσεις του Διυλιστηρίου και ιδιαίτερα με τη
Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας καθώς και Αν-θρωπίνου Δυναμικού, στην οριοθέτηση των συνθηκών
ασφάλειας των εργαζομένων.
Ο Ιατρός Εργασίας συνεργάζεται στενά με τον Τεχνικό Ασφαλείας της εταιρείας και κάνουν υποδείξεις
και μελέτες εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας.
Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας οφείλουν
να τηρούν θεωρημένα βιβλία που επιβάλλει ο νόμος :
βιβλίο υποδείξεων και βιβλίο ατυχημάτων.
Ιατρεία Ομίλου: Στόχοι & Αναγκαιότητα
Βασικός στόχος των Ιατρείων είναι η Επίβλεψη
Υγείας των εργαζομένων (Πρόληψη, Αναγνώριση, Αντιμετώπιση επαγγελματικών παθήσεων – Παροχή Πρώτων Βοηθειών) και η ενημέρωση του εργοδότη για την

αναγκαιότητα πρόσθετων μέτρων προστασίας εφόσον αυτά απαιτούνται.
Μέσω της λειτουργίας της Εσωτερικής Υπηρεσίας
Προστασίας και Πρόληψης, δίνεται η δυνατότητα
στούς Ιατρούς Εργασίας να καταθέτουν κοινές προτάσεις προς την Εταιρία που σκοπό έχουν την βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των εργαζομένων
(Υιοθέτηση υγιεινού τρόπου ζωής, Συμβολή στην
απόκτηση αγωγής σε θέματα πρόληψης και όχι αποκατάστασης, κλπ), τη σωστή παρακολούθηση της
υγείας αυτών και την μείωση των εργατικών ατυχημάτων.
Υγεία των Εργαζομένων στο χώρο Εργασίας
Η ευεξία στους χώρους εργασίας (ΕΧΕ) είναι ένα
θέμα που απασχολεί ολοένα και περισσότερο εργαζόμενους και εργοδότες διεθνώς.
Οι ορισμοί σχετικά με το τι περιλαμβάνει η συγκε-
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επαγρυπνεί όλο το 24ωρο για τους εργαζομένους

Σημαντική είναι η καθολική συμμετοχή
των εργαζομένων στον προληπτικό ιατρικό
και εργαστηριακό έλεγχο που σκοπό έχει
την προάσπιση της υγείας.
Η ασφάλεια και η υγεία στους χώρους εργασίας απαιτεί τη στενή συνεργασία των εργαζομένων και της διοίκησης για την
επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος..

Αφιέρωμα

κριμένη έννοια της ευεξίας στην εργασία είναι πολλοί
ενώ σύμφωνα με έναν χρήσιμο ορισμό που υιοθετείται
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευεξία στην εργασία
είναι «μια αθροιστική έννοια που χαρακτηρίζει την ποιότητα της εργασιακής ζωής, -συμπεριλαμβανομένων
των πτυχών της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας
(ΕΑΥ)-, η οποία μπορεί να επηρεάζει σε καθοριστικό
βαθμό την παραγωγικότητα σε ατομικό, επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο».
Mε τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και όλων
των συντελεστών παραγωγής, με την εισαγωγή στην
παραγωγική αλυσίδα χιλιάδων ουσιών, με την πολυπλοκότητα και την αναβάθμιση της εργασιακής και
επαγγελματικής δραστηριότητας η επίβλεψη της
υγείας των εργαζομένων αποτελεί έργο πρωταρχικής
σημασίας.
Η καλή υγεία και η ευεξία των εργαζομένων συμβάλλει αποφασιστικά στην αύξηση της παραγωγικότητας,
στη μείωση του κόστους παραγωγής και στη βελτίωση
των γενικότερων κοινωνικών και οικονομικών δεικτών
κάθε επαγγελματικής δραστηριότητας.
Η επιτήρηση της υγείας, έχει σκοπό να διαπιστώσει
την κατάσταση της υγείας των εργαζομένων όσο
αφορά την ικανότητα τους να διεκπεραιώνουν τα καθήκοντα που τους ανατίθενται από τον εργοδότη, καθορίζοντας τα απαραίτητα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την σωματική και ψυχική ευεξία των εργαζομένων.
Η προαγωγή της υγείας στον εργασιακό χώρο αποτελεί ένα καινούργιο θεσμό, ο οποίος τα τελευταία
χρόνια καθιερώθηκε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και αποσκοπεί
στη βελτίωση της υγείας των εργοδοτουμένων και βασίζεται σε συντονισμένες ενέργειες εργοδοτών, εργαζoμένων και της κοινωνίας γενικότερα.
Ο θεσμός αυτός στοχεύει στη βελτίωση της οργάνωσης και του περιβάλλοντος της εργασίας με την
ενεργό συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Οι ιατροί
και οι διασώστες
των εγκαταστάσεων
στις ΒΕΑ & ΒΕΕ
είναι αναπόσπαστο
κομμάτι
του Διυλιστηρίου
και μετέχουν σε όλες
τις ασκήσεις ετοιμότητας
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Ιατροί / Διασώστες Βάρδιας

Το ιατρείο είναι στελεχωμένο με Ιατρό και Διασώστη / ανά βάρδια

Αφιέρωμα

παρέχοντας ιατρική κάλυψη όλο το 24ωρο.

Πιο συγκεκριμένα, προσφέρει τις κάτωθι υπηρεσίες:

Έλεγχος και προστασία
της Υγείας των Εργαζομένων

Η διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων

• Οργάνωση παροχής υπηρεσιών Α΄ Βοηθειών που ανταποκρίνεται
σε περιστατικά αιφνίδιας νόσου καθώς και ατυχημάτων.

• Αξιολόγηση και αντιμετώπιση των περιστατικών. Σε περίπτωση που

προκύψει ανάγκη, ο ασθενής διακομίζεται με ασφάλεια σε εφημε-

ρεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω έλεγχο και αντιμετώπιση.

αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων μας.

• Εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και

συνδυασμό με τη θέση εργασίας τους, την

μετώπισης δυνητικά απειλητικών, για την υγεία των εργαζομένων,

Για τον σκοπό αυτό πραγματοποιούνται περιο-

Α΄ Βοηθειών (άγημα).

δικές ιατρικές εξετάσεις των εργαζομένων σε

• Συμμετοχή σε ασκήσεις ετοιμότητας που αφορούν σενάρια αντι-

• Οι εργαστηριακοί έλεγχοι περιλαμβάνουν

• Παροχή ιατρικών συμβουλών προς τους εργαζομένους.

ηλικιακή ομάδα και το φύλο.

βιοχημικές εξετάσεις αίματος και ούρων

καθώς και οφθαλμολογικό, σπιρομετρικό,
ακουολογικό, καρδιολογικό και απεικονιστικό

έλεγχο οργάνων.

• Η επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων

ολοκληρώνεται με την εξέτασή τους από τον
Ιατρό Εργασίας.

Τέλος, πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση

στατιστικές μελέτες των κλινικών και εργαστηριακών ευρημάτων και εξάγονται συμπε-

ράσματα για την ανάγκη λήψης πρόσθετων

μέτρων βελτίωσης των συνθηκών εργασίας

και προστασίας της υγείας.

Όλοι οι εργαζόμενοι, θα πρέπει
να επισκέπτονται το ιατρείο
του διυλιστηρίου για όποιο πρόβλημα
υγείας τους απασχολεί

συμβάντων.

Εργαζόμενοι, Διοίκηση και ιατρική ομάδα θα πρέπει
να ενώνουν τις δυνάμεις τους για την βελτίωση
της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πάνος Άγγελος

ΙΑΤΡΟΙ
Καστής Νικόλαος
Κουμεντάκος Μιχαήλ
Λέκκας Ελευθέριος
Λιβανός Μιχάλης
Λιόσης Άγγελος
Μπάρλας Παναγώτης
Παναγιώτου Αναστάσιος
Χριστοδούλου Λαμπρινή

ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ
Ανδρόπουλος Ζαχαρίας
Βλασάκης Νίκος
Γεωργακόπουλος Νίκος
Κατσίγιαννης Ευάγγελος
Κηλιτζίδης Κωνσταντίνος
Μακρής Λάμπρος
Μουρατίδης Μύρων
Σέμπογλου Γεώργιος
Σκούτας Περικλής
Σχινάς Νίκος
Φτούλης Ιωάννης
TΗΛΕΦΩΝΑ:
ΒΕΑ
210 55.33.311
ΒΕΕ
210 55.36.111

Ο Ιατρός Εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

Αφιέρωμα

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

• σχεδιασμού προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας,
• λήψης μέτρων προστασίας, κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων
εξοπλισμού,
• φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας εργονομίας και υγιεινής της εργασίας,
της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και
της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
• οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,
• αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά
ή μόνιμα καθώς και ένταξης ή επανένταξης ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη
και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας, εκδίδοντας τα απαραίτητα Πιστοποιητικά Καταλληλότητας.

Για την επίβλεψη της υγείας των εργαζομένων ο Ιατρός Εργασίας:

I. Mεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και μετρήσεων παραγόντων του εργασιακού περιβάλλοντος σε εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά. Eκτιμά
την καταλληλότητα των εργαζομένων για τη συγκεκριμένη εργασία, αξιολογεί και καταχωρεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
II. Eπιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων και
πρόληψης των ατυχημάτων.
Για το σκοπό αυτό:
α) επιθεωρεί τακτικά θέσεις εργασίας και αναφέρει οποιαδήποτε παράλειψη, προτείνει
μέτρα αντιμετώπισης των παραλείψεων και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
β) επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των ατομικών μέτρων προστασίας.
γ) ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
δ) επιβλέπει τη συμμόρφωση των εργαζομένων στους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας
της εργασίας, ενημερώνει τους εργαζόμενους για τους κινδύνους που προέρχονται
από την εργασία τους, καθώς και για τους τρόπους πρόληψή τους.
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Άρθρο

Τα πάνω κάτω φέρνει η απόφαση
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα πλαστικά μιας χρήσης
Μεγάλες αλλαγές στο εμπόριο αλλά και στις
συνήθειες των Ευρωπαίων κατοίκων θα φέρει η
απόφαση τoυ Κοινοβουλίου με την κατάργηση
των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης, όπως τα
πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα, τα βαμβακερά επιχρίσματα, τα καλαμάκια ή τα πλαστικά στηρίγματα
μπαλονιών, θα απαγορευτούν στην ΕΕ, σύμφωνα
με σχέδιο που εγκρίθηκε από τους Ευρωβουλευτές κατά τη τρέχουσα Σύνοδο της Ολομέλειας
Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο.
Η κατανάλωση πολλών άλλων προϊόντων, για
τα οποία δεν υπάρχει εναλλακτική λύση θα πρέπει να μειωθεί από τα κράτη μέλη κατά τουλάχιστον 25% μέχρι το 2025.
Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν συσκευασία
μιας χρήσεως για μπιφτέκια, σάντουιτς, φρούτα,
λαχανικά, επιδόρπια ή παγωτά. Τα κράτη μέλη θα
πρέπει να προτείνουν εθνικά σχέδια για να ενθαρρύνουν τη χρήση προϊόντων κατάλληλων για
πολλαπλή χρήση, καθώς και την επαναχρησιμοποίηση και την ανακύκλωση.
'Αλλα πλαστικά, όπως οι φιάλες, θα πρέπει να
συλλέγονται χωριστά και να ανακυκλώνονται
κατά 90% μέχρι το 2025.
Οι ευρωβουλευτές, μάλιστα, πρόσθεσαν στον
κατάλογο πλαστικών που θα απαγορευτούν από
την ευρωπαϊκή αγορά από το 2021 και μετά τις
πολύ ελαφριές πλαστικές σακούλες, προϊόντα
από οξοδιασπώμενο πλαστικό, όπως σακούλες ή
συσκευασίες, και προϊόντα συσκευασίας γρήγορου φαγητού από διογκωμένο πολυστυρένιο.

Πλαστικά κατάλοιπα σε θαλάσσια είδη

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάνω από το 80% των απορριμμάτων στις θάλασσες
είναι από πλαστικό. Τα προϊόντα που καλύπτονται από την εν
λόγω απαγόρευση αποτελούν το 70% όλων των ειδών απορριμμάτων που βρίσκονται στις θάλασσες. Λόγω του αργού ρυθμού
αποσύνθεσης του, το πλαστικό συσσωρεύεται σε θάλασσες,
ωκεανούς και παραλίες εντός της ΕΕ αλλά και παγκοσμίως.
Πλαστικά κατάλοιπα βρίσκονται σε θαλάσσια είδη, όπως θαλάσσιες χελώνες, φώκιες, φάλαινες και πουλιά, αλλά και σε
ψάρια και οστρακοειδή, και κατά συνέπεια στην ανθρώπινη
τροφική αλυσίδα.
Ενώ τα πλαστικά είναι εύχρηστα, προσαρμόσιμα, χρήσιμα και
οικονομικής αξίας, χρειάζονται καλύτερη χρήση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση.
Όταν τα πλαστικά μετατρέπονται σε απόβλητα, ο οικονομικός τους αντίκτυπος περιλαμβάνει όχι μόνο τη χαμένη οικονομική αξία του υλικού, αλλά και το κόστος καθαρισμού και τις
απώλειες στον τουρισμό και την αλιεία.

Φίλτρα τσιγάρων και απωλεσθέντα αλιευτικά εργαλεία

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι τα μέτρα μείωσης θα πρέπει επίσης να καλύπτουν τα απόβλητα
από προϊόντα καπνού, ιδίως τα φίλτρα τσιγάρων που περιέχουν πλαστικό. Τα προϊόντα αυτά θα πρέπει
να μειωθούν σε 50% έως το 2025 και 80% έως το 2030.
Ένα φίλτρο τσιγάρου μπορεί να μολύνει από 500 έως και 1000 λίτρα νερού, ενώ η αποσύνθεσή του
μπορεί να διαρκέσει έως και δώδεκα χρόνια, εάν πεταχτεί στο οδόστρωμα. Αποτελεί το δεύτερο πλαστικό μιας χρήσης που μολύνει περισσότερο.
Τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν ότι ετησίως συλλέγεται τουλάχιστον το 50% των
αλιευτικών εργαλείων που έχουν χαθεί ή εγκαταλειφθεί, τα οποία περιέχουν πλαστικό, με στόχο ανακύκλωσης τουλάχιστον το 15% μέχρι το 2025. Τα αλιευτικά εργαλεία αντιπροσωπεύουν το 27% των
αποβλήτων που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές ακτές.
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Ιός του Δυτικού Νείλου: Μία συνεχόμενη απειλή

Μετάδοση
Η ανθρώπινη λοίμωξη είναι συχνότερα το
αποτέλεσμα των τσιμπημάτων από τα μολυσμένα κουνούπια. Τα κουνούπια μολύνονται
όταν θρέφονται από μολυσμένα πουλιά, τα
οποία κυκλοφορούν τον ιό στο αίμα τους για
λίγες μέρες. Ο ιός τελικά εισέρχεται στους
αδένες των κουνουπιών και όταν εκείνα τσιμπούν, ο ιός μπορεί να μεταδοθεί στον άνθρωπο και στα ζώα, όπου μπορεί να
πολλαπλασιαστεί και πιθανώς να προκαλέσει
ασθένεια.
Ο ιός μπορεί επίσης να μεταδοθεί μέσω επαφής με άλλα μολυσμένα ζώα, το αίμα ή τους
ιστούς τους.
Μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί καμία
μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο
μέσω περιστασιακής επαφής.
Σημάδια και συμπτώματα
Η μόλυνση με τον ιό του Δυτικού Νείλου
είναι είτε ασυμπτωματική, σε περίπου 80%
των μολυσμένων ανθρώπων, είτε μπορεί να
οδηγήσει σε πυρετό ή σοβαρή ασθένεια.
Περίπου 20% των ατόμων που μολύνονται
θα αναπτύξουν πυρετό του Δυτικού Νείλου.
Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πυρετό, πονοκέφαλο, κόπωση και πόνους στο σώμα, ναυτία,
έμετο, περιστασιακά με δερματικό εξάνθημα
(στον κορμό του σώματος) και διογκωμένους
λεμφαδένες.
Τα συμπτώματα της σοβαρής νόσου (όπως
η εγκεφαλίτιδα του Δυτικού Νείλου ή η μηνιγγίτιδα ή η πολιομυελίτιδα του Δυτικού Νείλου)
περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, υψηλό πυρετό,
δυσκαμψία του αυχένα, δυσκοιλιότητα, αποπροσανατολισμό, κώμα, τρόμο, σπασμούς,
μυϊκή αδυναμία και παράλυση.

Τώρα πια που μίκρυναν οι ημέρες – μελέτες δείχνουν
ότι ο κύκλος ζωής των κουνουπιών επηρεάζεται, με
αποτέλεσμα να σημειώνεται μείωση του πληθυσμού

Σοβαρές ασθένειες μπορεί να εμφανιστούν σε άτομα οποιασδήποτε
ηλικίας, ωστόσο τα άτομα άνω των 50 ετών και ορισμένα άτομα με ανοσοκαταστολή (για παράδειγμα, ασθενείς με μεταμόσχευση) διατρέχουν
τον υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών ασθενειών όταν μολυνθούν
με τον ιό.
Η περίοδος επώασης είναι συνήθως 3 έως 14 ημέρες.
Θεραπεία και εμβόλιο
Η θεραπεία είναι υποστηρικτική και συχνά περιλαμβάνει νοσηλεία, ενδοφλέβια υγρά, αναπνευστική υποστήριξη και πρόληψη δευτερογενών
λοιμώξεων. Δεν υπάρχει διαθέσιμο εμβόλιο για τον άνθρωπο.
Μείωση του κινδύνου μόλυνσης στους ανθρώπους
Ελλείψει εμβολίου, ο μόνος τρόπος για τη μείωση της πιθανότητας λοίμωξης στους ανθρώπους είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους παράγοντες κινδύνου και η εκπαίδευση των ανθρώπων σχετικά με τα μέτρα
που μπορούν να λάβουν για να μειώσουν την έκθεση στον ιό.
Τα εκπαιδευτικά μηνύματα δημόσιας υγείας θα πρέπει να επικεντρώνονται στα εξής:
• Μείωση του κινδύνου μετάδοσης από τα κουνούπια. Οι προσπάθειες
για την αποτροπή της μετάδοσης θα πρέπει πρώτα να επικεντρωθούν
στην προσωπική και κοινωνική προστασία από τα τσιμπήματα κουνουπιών
μέσω της χρήσης κουνουπιέρων, προσωπικών εντομοαπωθητικών, της
χρήσης ανοιχτόχρωμων ρούχων (πουκάμισα και παντελόνια με μακριά
μανίκια) και της αποφυγής της υπαίθριας δραστηριότητας σε ώρες αιχμής. Επιπροσθέτως, τα κοινοτικά προγράμματα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τις κοινότητες να καταστρέφουν τους τόπους αναπαραγωγής
κουνουπιών σε κατοικημένες περιοχές.
• Μείωση του κινδύνου μετάδοσης από ζώο σε άνθρωπο. Τα γάντια και
άλλα προστατευτικά ρούχα πρέπει να φοριούνται κατά τον χειρισμό
ασθενών ζώων ή των ιστών τους και κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
σφαγής.
• Μείωση του κινδύνου μετάδοσης μέσω μετάγγισης αίματος και μεταμόσχευσης οργάνων. Οι περιορισμοί στη δωρεά αίματος και οργάνων
και οι εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη
στιγμή της εμφάνισης της εστίας στις πληγείσες περιοχές μετά την αξιολόγηση της τοπικής / περιφερειακής επιδημιολογικής κατάστασης.

Ρεπορτάζ

ο καλοκαίρι μπορεί να έφυγε όμως ο ιός
του Δυτικού Νείλου φαίνεται να μας ταλαιπωρεί ακόμη, αφού έχει εγκατασταθεί για τα καλά σε πολλές περιοχές της
χώρας, όπως μαρτυρούν τα συνεχώς αυξανόμενα κρούσματα, αλλά και οι θάνατοι.
Οι ασυνήθιστες υψηλές θερμοκρασίες για την
εποχή, καθώς η υγρασία και οι βροχές, δεν
βοηθούν στην μείωσή του.
Στόχος δεν μπορεί να είναι πλέον η εξάλειψή
του, αλλά ο περιορισμός του.

Η μετάδοσή του, τα συμπτώματα και τι πρέπει να προσέχουμε
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Ο ελεύθερος χρόνος μας δυστυχώς χάνεται
στις ανάγκες της καθημερινότητας
Είναι γεγονός ότι ο ελεύθερος χρόνος, δηλαδή ο χρόνος που αφιερώνουμε
σε δραστηριότητες της αρεσκείας μας, ο οποίος είναι ελεύθερος από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητας, διαρκώς περιορίζεται.
Σε αυτό το χρονικό διάστημα, o ενήλικας κουρασμένος και καταβεβλημένος
από τη δύσκολη και απαιτητική ρουτίνα, δεν μπορεί να αφιερωθεί στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, πνευματική, ψυχική, συναισθηματική, σωματική, που αποτελεί άλλωστε και βασική του ανάγκη

Άρθρο

Τι σημαίνει πραγματικά ελεύθερος χρόνος και πόσο μας
επιτρέπουμε να χαλαρώνουμε κατά τον ελεύθερο χρόνο μας;

Ο ελεύθερος χρόνος, αν και περιορισμένος, είναι χρόνος που ορίζουμε εμείς
ως ελεύθερο. Αν έχουμε στο σύστημά μας υπερανεπτυγμένο το ρόλο αυτού που
χωρίς βοήθεια τα καταφέρνει όλα μόνος του, δε θα είναι εύκολο να χαλαρώνουμε.
Στην περίπτωση αυτή, πάντα θα υπάρχει κάτι που χρειάζεται να φροντίσουμε, για
να μπορούμε να ξεκουραστούμε μετά.
Η δυσκολία εδώ, είναι να μπορούμε να αναγνωρίσουμε την ανάγκη μας. Πρώτα
να μπορέσουμε να την δούμε καθαρά, και έπειτα να μπορέσουμε να την στηρίξουμε. Για να την αναγνωρίσουμε, χρειάζεται να ακούμε το σώμα μας. Το σώμα
μας μας δείχνει σημάδια κόπωσης που μπορεί να εκδηλώνονται με πονοκέφαλο,
ημικρανίες, άγχος, νεύρα, εξάντληση, έλλειψη ενέργειας, υπνηλία ή ακόμα και
αϋπνία.
Το σώμα μας φωνάζει για μία παύση και εμείς μπορεί να το αγνοούμε, προσπαθώντας να ολοκληρώσουμε αυτό που κάνουμε ώστε να πάρουμε μετά μια ανάσα.
Ένας πολύ ωραίος στόχος, είναι την επόμενη φορά κατά τον ελεύθερο χρόνο μας,
να μπορούμε να ακούμε την ανάγκη μας για ξεκούραση και χαλάρωση, αντί να
προσπαθούμε να καλύψουμε εκκρεμότητες. Αυτό μπορεί να είναι το πρώτο βήμα
για να κάνουμε την αλλαγή και να περάσουμε από τον ρόλο αυτού που τα καταφέρνει όλα μόνος του στο ρόλο αυτού που μπορεί να απολαμβάνει και να χαλαρώνει.

Πώς να εξασφαλίσουμε λίγο ελεύθερο χρόνο;

Σε όσο περισσότερους ρόλους εμπλεκόμαστε τόσο θα
μειώνεται ο ελεύθερος χρόνος μας. Για αυτόν το λόγο, ας
επιλέγουμε με σύνεση τους ρόλους μας και τις δραστηριότητες στις οποίες θέλουμε να εμπλεκόμαστε.
Αυτό προϋποθέτει να μπορούμε να λέμε όχι σε πράγματα
τα οποία δεν μας εκφράζουν και σε πράγματα τα οποία αναλαμβάνουμε κυρίως για να εξυπηρετήσουμε τις ανάγκες
άλλων. Το να λέμε συνεχώς ναι, είναι συχνά μια δυσκολία
να ακούμε και να δίνουμε αξία στις δικές μας ανάγκες. Το
αποτέλεσμα του να υπεραναλαμβάνουμε υποχρεώσεις
είναι να θυμώνουμε με αυτόν που μας ανέθεσε τη δουλειά
και τελικά να θυμώνουμε με τον εαυτό μας που δεχτήκαμε.
Το κλειδί εδώ είναι να μπορέσουμε να δώσουμε αξία

Υπάρχει άραγε
ελεύθερος χρόνος:

Αυτή είναι μια κουβέντα που
συχνά λέμε εμείς οι ενήλικες και
ιδιαίτερα όταν είμαστε γονείς.
Ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι
εκεί να μας περιμένει, όπως στην
παιδική μας ηλικία. Στην ενήλικη
ζωή, ο ελεύθερος χρόνος είναι
κάτι που χρειάζεται να δημιουργούμε, για να μπορούμε να παίρνουμε ανάσες και να συνεχίζουμε
με τα πολύπλοκα προγράμματά
μας.
Αν εμείς οι ίδιοι δεν φροντίζουμε να δημιουργούμε χρόνο για
να χαλαρώνουμε, ο χρόνος δεν
θα βρεθεί ποτέ, καθώς κάθε φορά
που έχουμε την ευκαιρία να χαλαρώσουμε μπορεί να προκύπτουν
διάφορες δουλειές που πρέπει να
φροντίσουμε.
Ας φροντίζουμε λοιπόν να δημιουργούμε ελεύθερο χρόνο για
χαλάρωση. Οι δουλειές και οι εκκρεμότητες είναι εκεί και θα γίνουν με καλύτερη διάθεση όταν
θα επιστρέψουμε χαλαροί.

στην δική μας ανάγκη και να δούμε ότι η ανάγκη μας έχει
ίδια αξία με την ανάγκη του άλλου.
Ο ελεύθερος χρόνος μειώνεται ακόμα περισσότερο όταν
είμαστε γονείς. Παρόλα αυτά, είναι πολύτιμος και χρειάζεται να τον διασφαλίζουμε στον εαυτό μας, καθώς το να
μπορούμε να ασχολούμαστε με αυτά που πραγματικά μας
ενδιαφέρουν μας κάνουν καλύτερους στο γονεϊκό μας
ρόλο.
Υπάρχουν τρόποι, όντας γονείς, να διασφαλίζουμε χρόνο
για τον εαυτό μας. Xρειάζεται να μπορούμε να ζυγίζουμε
τις δυνάμεις μας και να συζητάμε μαζί με το παιδί μας για
τις ανάγκες μας, ώστε να βρίσκουμε λύσεις που να καλύπτουν τις ανάγκες και των δυο μας.
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Στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου εκπαιδεύτηκαν
σε θέματα Πυρασφάλειας Στρατιωτικές Μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού

σεων.
4. Ανάλυση των μέσων (φορητών, σταθερών, Πυρ. Οχημάτων) αντιμετώπισης πυρκαγιών.
5. Καταστολή πυρκαγιάς, με φορητά μέσα, στα περισσότερα ομοιώματα του πεδίου ασκήσεων.
Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πρακτική εξάσκηση 1,5 ώρας σε πραγματικές συνθήκες κατάσβεσης πυρκαγιάς ή οποία περιελάμβανε πρακτική σε :
A. Περιστατικά Φωτιάς από χυμένα πετρελαιοειδή μέσα
σε περιορισμένους χώρους με ή χωρίς εμπόδια και εξοικείωση στη χρήση πυροσβεστήρων:
Ρ12 σκόνης, Αφροδιαλύματος 10λιτ., CO2
B. Περιστατικά Φωτιάς από υγρά πετρελαιοειδή που πέφτουν από ψηλά. Τρισδιάστατες φωτιές και εξοικείωση
στην χρήση μανικών νερού υπό πίεση καθώς και στα τροχήλατα κανόνια (τύπου Williams).
Τέτοιες κοινές δραστηριότητες, συστηματοποιημένες, διευρυνόμενες και αποκτώντας τακτικό χαρακτήρα, συμβάλλουν ενεργά στη διάχυση της γνώσης πάνω στη πρόληψη
και καταστολή πυρκαγιών υγρών καυσίμων και βελτιστοποιούν το επίπεδο συνεργασίας μας με δομές που επίσης
ενδέχεται να κληθούν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά.

Ρεπορτάζ

Μια σημαντική συνεργασία στο πλαίσιο της ενίσχυσης
των σχέσεων των ΕΛ.ΠΕ. με τους συναρμόδιους κρατικούς
φορείς, πραγματοποιήθηκε πριν λίγο καιρό κατόπιν σχετικού αιτήματος του Πολεμικού Ναυτικού.
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου όπου οι εργαζόμενοι της
πυρασφάλειας των ΕΛ.ΠΕ. έκαναν κοινή άσκηση με το προσωπικού της Διεύθυνσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, και αφορούσε θέματα πάνω στην αντιμετώπιση
πυρκαγιών υγρών καυσίμων. Στη δράση συμμετείχαν συνολικά 15 στελέχη του Π.Ν.
Η εκπαίδευση η οποία περιλάμβανε θεωρητική παρουσίαση στο Αμφιθέατρο του Διοικητηρίου των ΒΕΑ, με θεωρητικά στοιχεία πυρασφαλείας αλλά και πρακτική στο
Πεδίο Ασκήσεων Πυρόσβεσης των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου. Η άσκηση αυτή έγινε στο πλαίσιο
μιας ανταλλαγής εμπειρίας και τεχνογνωσίας πάνω στη διαχείριση τέτοιων συμβάντων.
Η θεωρητική εκπαίδευση περιλάμβανε τα εξής θέματα:
1. Θεωρία της φωτιάς.
2. Υλικά πυρόσβεσης που χρησιμοποιούνται σε διάφορες
εφαρμογές στις εγκαταστάσεις μας.
3. Δομή των αγημάτων αντιμετώπισης εκτάκτων καταστά-
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AYTH EINAI Η ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ BOWLING ΤΩΝ

ΑΘλητικά

ΜΙΧΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΚΑΛΙΟΥΠΗΣ ΑΚΗΣ

TΡΙΤΗ ΘΕΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΟΜΑΔΙΚΟ
ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ- ΛΥΡΑΣ-ΠΕΣΜΑΤΖΟΓΛΟΥ-ΝΑΚΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΜΑΔΙΚΟ

ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ-ΚΑΤΣΕΛΗΣ
ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ -ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά δεκαπέντε μετάλλια κατέκτησε η ομάδα μας Bowling των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ που για μια ακόμη χρονιά εντυπωσίασε
στο εργασιακό πρωτάθλημα.
Ήταν μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες που ήρθε μετά
από σκληρή δουλειά όλων των συναδέλφων μας
που παρόλο τον ελάχιστο χρόνο έβρισκαν το κουράγιο και την θέληση να προπονούνται και έτσι να
μπορέσουν να φέρουν αυτές τις σπουδαίες διακρίσεις.
Πέντε χρυσά, πέντε ασημένια και πέντε χάλκινα
ήταν ο απολογισμός στο άθλημα bowling φέτος για
την εταιρία μας μεταξύ οκτώ εταιριών και 108 συμμετεχόντων.
Για πρώτη φορά υπήρχαν δύο κατηγορίες για
έναν πιο δίκαιο ανταγωνισμό.
Στην αγωνιστική κατηγορία με αθλητές που διέθεταν δικό τους εξοπλισμό και στην ερασιτεχνική
κατηγορία που αγωνίστηκαν σε ατομικό και σε ομαδικό (τετράδες) επίπεδο .
Η ομάδα των Ελληνικών Πετρελαίων κατάφερε να
διακριθεί και στις δύο κατηγορίες και το αξιοσημείΆκης Καλιούπης
Αρχηγός Ομάδας Bowling για τα ΕΛ.ΠΕ
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ΕΛ.ΠΕ. ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΘλητικά

ΜΑΞΙΛΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ωτο είναι ότι και οι δώδεκα συμμετέχοντες της ομάδας μας πήραν κάποιο
μετάλλιο φέρνοντας την Εταιρία ΕΛ.ΠΕ στη κορυφή των μεταλλίων για το
άθλημα Bowling.
Στην αγωνιστική κατηγορία στο ατομικό είχαμε χρυσό μετάλλιο για τον
Μίχο Ηρακλή και αργυρό για τον Κανελλόπουλο Χαράλαμπο. Στο ομαδικό ο
Καλιούπης Άκης, ο Μίχος Ηρακλής, ο Κανελλόπουλος Χαράλαμπος και Μαξιλάρης Ιωάννης πήραν το αργυρό μετάλλιο, ενώ το χάλκινο φόρεσαν στο
στήθος ο Λύρας Αλέξανδρος, ο Νάκος Νίκος, ο Πεσματζόγλου Θεμιστοκλής
και ο Βετσόπουλος Νίκος.
Στην ερασιτεχνική κατηγορία στο ατομικό, χάλκινο μετάλλιο πήρε ο Πυρούνιας Γεώργιος και στο ομαδικό είχαμε χρυσό μετάλλιο για τον Πυρούνια
Γεώργιο, Κατσέλη Κωνσταντίνο, Μακρυγιάννη Παναγιώτη και Μπουγιούκο
Νικόλαο. Μεγάλος συντελεστής στην προσπάθεια της ομάδος ήταν ο προπονητής Βαρδάκης Παναγιώτης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ομάδα Bowling των ΕΛ.ΠΕ δραστηριοποιείται μέσω
του Αθλητικού Συλλόγου Bolwing «ΔΡΟΜΕΑΣ» (Energy b.c) και προσπαθεί να
εκπροσωπεί την εταιρία μας δίνοντας πάντα τον καλύτερο εαυτό της!!!

Δεκαπέντε μετάλλια
ήταν η συγκομιδή
της ομάδος μας
στο εργασιακό
πρωτάθλημα, γεγονός
που την έφερε στην πρώτη
θέση του πρωταθλήματος
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Θέματα Υγείας

Εβδομήντα μια μονάδες αίματος
από την αιμοδοσία του Σωματείου μας στην Αθήνα

Mέσα σε μικρό χρονικό διάστημα οι συνάδελφοί μας
για μία ακόμη φορά έκαναν το καθήκον τους και προσήλθαν μαζικά στο κάλεσμα του Σωματείου μας για να προσφέρουν αίμα.
Το ΠΣΕΕΠ διατηρεί περισσότερο από 22 χρόνια, Τράπεζα Αίματος ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των συναδέλφων και των οικογενειών τους σε περίπτωση ανάγκης.
Η αιμοδοσία των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, στα ιατρεία των Βιομηχανικών εγκαταστάσεων της Ελευσίνας σε συνεργασία με το
Θριάσιο νοσοκομείο και συγκεντρώθηκαν συνολικά 71
μονάδες αίματος.
Ένα ευχαριστώ είναι λίγο για τους συνάδελφους μας
που προσήλθαν για να επιτελέσουν το «ιερό τους καθήκον» και να αποδείξουν για άλλη μία φορά ότι οι εργαζόμενοι στον κλάδο μας διακρίνονται για την ευαισθησία
τους και το αίσθημα προσφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
Χάρη λοιπόν σε αυτούς, η Τράπεζα Αίματος του ΠΣΕΕΠ
κρατάει σταθερά τα αποθέματά της, δίνοντας την δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων συναδέλφων μας.
Όμως, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε αφού οι ανάγκες
αυξάνονται συνεχώς και έτσι πρέπει να προσπαθούμε κάθε
φορά και περισσότερο. Αν είσαι παλιός αιμοδότης, θα ανταποκριθείς και πάλι στο επόμενο κάλεσμά μας και θα έρθεις στον χώρο της αιμοδοσίας.
Βλέποντας λοιπόν σαν Σωματείο ότι ο αριθμός των
συμμετεχόντων στις δράσεις μας αυξάνεται συνεχώς,

δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε με τον ίδιο ζήλο και στο
μέλλον, ευχαριστώντας τους συναδέλφους για τη δύναμη που μας δίνουν.
Είναι αυτονόητο φυσικά να υπενθυμίσουμε
ότι το αίμα δεν παρασκευάζεται, ούτε μπορεί
αυτό
να
υποκατασταθεί με κάποιο φάρμακο ή χημική
ουσία. Το παίρνουμε
μονάχα από υγιείς
δότες. Κάθε αιμοδότης
προσφέρει 450ml αίματος από τα περίπου 5 λίτρα που
διαθέτει και η ποσότητα αυτή αποκαθίσταται αμέσως από
τον οργανισμό. Ο δρόμος για σένα είναι γνωστός. Αν δανείστηκες αίμα από την τράπεζα, μην αμελήσεις να το αναπληρώσεις. Έζησες την αγωνία να βρεις αίμα την ώρα της
ανάγκης σου. Σκέψου πως αύριο, ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος να βρεθεί στην θέση σου.
Δυστυχώς στη χώρα μας η έλλειψη αίματος είναι μεγάλη
και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εκτίθενται σε κίνδυνο
όλοι εκείνοι που το χρειάζονται άμεσα ως θεραπευτικό
μέσο.
Ανάμεσά τους: τραυματίες, ασθενείς με αιματολογικά
και ογκολογικά προβλήματα, έγκυες με επιπλοκές κατά
τον τοκετό και πάσχοντες από Μεσογειακή Αναιμία.

Αυτή η ανεπάρκεια οφείλεται κυρίως στην μη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, στην αδιαφορία δηλαδή
πολλών για το τι αποτελεί πραγματική προσφορά προς
τον συνάνθρωπο, αλλά και πολλές φορές όμως οφείλεται στην άγνοια για το μέγεθος της ανάγκης που
υπάρχει.
Η αιμοδοσία είναι μια διαδικασία απόλυτα ασφαλής
και ο δότης δεν διατρέχει κανέναν απολύτως κίνδυνο
να του μεταδοθεί οποιαδήποτε μολυσματική ασθένεια.
Ο μίας χρήσης εξοπλισμός που χρησιμοποιείται είναι
αποστειρωμένος και απόλυτα ασφαλής. Ο εθελοντής
υποβάλλεται σε πλήρη ιατρικό έλεγχο έτσι ώστε να
εξασφαλιστεί η καταλληλότητα του ιδίου, ότι δηλαδή
δεν διατρέχει ο ίδιος κάποιον κίνδυνο, αλλά και η καταλληλότητα του δείγματος ώστε να αποφευχθεί η μετάγγιση μολυσμένου αίματος.
Μπορείς να προσφέρειας αίμα αν:
• είσαι μεταξύ 18 και 65 ετών.
• ζυγίζεις πάνω από 50kg.
• είσαι υγιής. Το αίμα από έναν άρρωστο άνθρωπο ή
κάποιον που παίρνει φάρμακα μπορεί να έχει αρνητικές
συνέπεις για αυτόν που θα το πάρει.
• έχεις ασφαλή τρόπο ζωής. Πράγματα και συμπεριφορές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου, όπως η λήψη
ουσιών, πολλαπλοί ερωτικοί σύντροφοι, τατουάζ ή
piercings που έγιναν τους τελευταίους 6 μήνες. Για την
δική σου ασφάλεια δεν μπορείς να προσφέρεις αίμα
εάν κάνεις πρωταθλητισμό και προετοιμάζεσαι για κάποιο μεγάλο αθλητικό γεγονός.
• είσαι αποφασισμένος να βοηθάς τους άλλους.
Τόσο απλά.

Θέματα Υγείας
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E ΛΠΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
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ΚΡΑΣΟΚΑΝΑΤΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΑΝ

MNHΜΕΣ ΠΟΥ ΣΕ ΠΟΝΕΣΑΝ

Το ξέρει μόνο η ζωή, κάποιος γιατί μεθάει.
Ναι η πλανεύτρα η ζωή κι αυτός που πίνει μόνο,
σαν κάθεται μ’ ένα ποτήρι στην κανάτα πλάι,
γνωρίζει πόσον κουβαλά μέσα του βαθύ πόνο.

Της ζωής επίπονες είναι οι πορείες
και οι δρόμοι της μαθές φορτωμένοι «αλλά»
μα και διφορούμενες πολλές ευκαιρίες
η ζωή στο «έχει» της πάντα κουβαλά.

Κρασοκανάτα τον έλεγαν γιατί πάντα μεθούσε
και τα μάτια του ήταν πάντα υγρά και θλιμμένα.
Τα ‘βλεπες που φαντάζανε λες πουλιά πληγωμένα.
Κανένας όμως το «γιατί» να μάθει δε ρωτούσε.

Θέματα Λογοτεχ νίας - Αθλητικά

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Ο μεθυσμένος πίνοντας, τον πόνο του λες σβήνει
με το κρασί το κόκκινο που όμως φωτιά τον καίει
και αναστεναγμό βαρύ πίνοντάς το, αφήνει.
Μέσα στις φυσαλίδες του, ναυαγός μόνος πλέει.

Ποιος ξέρει άραγε κι αυτόν τι τον έχει πονέσει;
Κάποιος χαμένος έρωτας; Φουρτούνα πιο μεγάλη;
Σε ποιας αβύσσου σκοτεινής τα βάθη έχει πέσει;
Τ’ όνειρο απ’ τα χέρια του, μια χαμένη σκυτάλη.
Γιατί πίνει ο μέθυσος; Ποιος ρώτησε να μάθει;
Τι να προσμένει άραγε, μέσα από τη μέθη,
ποια πεθαμένα όνειρα μεθώντας αναπλάθει;
Ο θάνατος, μεσ’ στο κρασί που πίνει, τον αλέθει…

Μνήμες που σε πόνεσαν, καν μην τις θυμάσαι.
Να αιμορραγούν, ανώφελο είναι, οι πληγές.
Της ζωής τ’ ακρόνημα σκύψε ξαναπιάσε,
για να βρεις το ξέφωτο, μια ηλιαχτίδα βγες.

Κάθε μνήμη, απ’ το χθες, κάτι θα θυμίζει.
Συμπορεύονται θαρρώ, καλό μα και κακό.
Μια γαλάζιοι ουρανοί κι άλλες φορές γκρίζοι
θα υπάρχουν στη ζωή. Και είναι φυσικό.
Υφαντά τα όνειρα. Νήμα στο αδράχτι.
Και η ζωή στα χέρια μας πάντα ένα «θα».
Oι ελπίδες μας σβηστές κάτω απ’ τη στάχτη.
Και ο καιρός βαρύθυμος, να ακολουθά,

πότε συννεφιάζοντας, πότε αχνογελώντας.
Μα σειρήνα, η θύμηση, πάντα θα ηχεί,
μέσα στου καιρού το χθες, μνήμες κυνηγώντας,
σε ένα δρόμο δύσβατο, σκοτεινό, τραχύ.

Επιτυχίες στο εργασιακό πρωτάθλημα

Συνεχίζονται οι επιτυχίες των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια οι οποίοι συμμετέχουν στο εργασιακό Πρωτάθλημα.
Μετά το θρίαμβο στο bowling σειρά είχε το σκάκι και το πινγκ
πονγκ. Σε ένα πρωτάθλημα στο οποίο μετέχουν περισσότεροι
από χίλιοι αθλητές και αθλήτριες, οι εργαζόμενοι του ομίλου
καταφέρνουν και διακρίνονται.
Στο σκάκι ο Νικόλαος Βογιατζής από την ASPROFOS, κατάφερε να διακριθεί και να κατακτήσει την πρώτη θέση σκάκι, ενώ
οι συνάδελφοι Χρήστος Πασπαλιάρης (ΒΕΕ) και Εμμανουήλ
Αθανασίου (ASPROFOS) κατέκτησαν την 4η και την 8η θέση αντίστοιχα.
Στο αγώνισμα του πινγκπόνγκ, ο συνάδελφος Κωνσταντίνος
Μιχάλαρος κατέκτησε την 3η θέση στη γενική κατάταξη, πραγματοποιώντας έναν πολύ δυνατό αγώνα.
Σημαντική βέβαια είναι και η συμβολή της Διοίκησης αλλά και

του σωματείου του ΠΣΕΕΠ οι οποίοι στηρίζουν
πάντα την προσπάθεια των εργαζομένων-αθλητών
μας.
Συγχαρητήρια από όλους εμάς και πάντα επιτυχίες.

21

H προσθήκη των βιοκαυσίμων
στα πρατήρια βενζίνης φέρνει αλλαγές
Καινούργια βενζίνη από το

2019 και νέες επισημάνσεις για
το είδος και τη σύνθεση των

καυσίμων θα τοποθετηθούν

υποχρεωτικά σε όλα τα πρατή-

ρια καυσίμων, τις αντλίες και
τα ρεζερβουάρ των αυτοκινή-

των, καθώς η προσθήκη βιο-

καυσίμων στα ορυκτά καύσιμα
δημιουργεί νέες ανάγκες ενημέρωσης των καταναλωτών.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, από 1ης Ιανουαρίου 2019 καθίσταται υποχρεωτική η προσθήκη βιοαιθανόλης

στη βενζίνη, σε ποσοστό 1% (το οποίο γίνεται 3,3% από το 2020, με προοπτική περαιτέρω αύξησης τα επόμενα χρόνια).
Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ειδικές διαδικασίες ανάμιξης και μεταφοράς της νέας βενζίνης καθώς η βιοαιθανόλη

Άρθρο

διαλύεται εύκολα στο νερό και η ύπαρξη υγρασίας στο μείγμα βενζίνης - βιοαιθανόλης μπορεί να οδηγήσει σε διαχω-

ρισμό των δύο ουσιών. Για το λόγο αυτό επιβάλλεται όλα τα συστήματα διακίνησης μειγμάτων βιοαιθανόλης να είναι
«ξηρά», δηλαδή χωρίς την παρουσία υγρασίας.

Σημειώνεται πως ήδη από το 2005 το ντήζελ που κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά περιλαμβάνει βιοντήζελ σε πο-

σοστό 7%, ποσοστό το οποίο για το 2018 αντιστοιχεί σε 133 εκατ. λίτρα βιοντήζελ που παράγεται ή εισάγεται στην ελληνική αγορά από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στις μεταφορές αποτελεί ευρωπαϊκή πολιτική που αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της

κλιματικής αλλαγής με περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών
στη θέση των ορυκτών καυσίμων.

Σε ό,τι αφορά τις νέες επισημάνσεις, σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία για τα εναλλακτικά καύσιμα αυτές τοποθε-

τούνται στα καινούργια αυτοκίνητα (παραγωγής από τον Οκτώβριο 2018 και μετά), στην περιοχή της τάπας πλήρωσης

καυσίμου, στο εγχειρίδιο χρήσης του αυτοκινήτου, στην αντλία καυσίμου όλων των πρατηρίων και στο ακροφύσιο
της αντλίας και στα καταστήματα εμπορίας αυτοκινήτων.

Οι νέες ετικέτες θα πληροφορούν καλύτερα τους οδηγούς σχετικά με την καταλληλότητα των καυσίμων για τα

οχήματά τους, οπουδήποτε και αν ταξιδεύουν στην ΕΕ, ενώ θα τους βοηθούν να αποφεύγουν τη χρήση ακατάλληλου

καυσίμου και θα ενημερώσουν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της επιλογής τους.

Η Οδηγία έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο με το νόμο 4439/2016, εκκρεμεί ωστόσο η έκδοση Υπουργικής Από-

φασης από το υπουργείο Οικονομίας που θα επιβάλλει στα πρατήρια και τις αντιπροσωπείες αυτοκινήτων να τοποθε-

τήσουν τις νέες ετικέτες, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα που έχει ήδη καταρτίσει ο ΕΛΟΤ. Η Ομοσπονδία των

Πρατηριούχων - Εμπόρων Καυσίμων έχει ήδη υποβάλει πρόταση να αναλάβει την διανομή και επικόλληση των σημάτων

στα πρατήρια.

Οι ετικέτες που θα τοποθετηθούν σε όλα τα πρατήρια θα είναι:

•Για τη βενζίνη ένας κύκλος με το γράμμα Ε (από τη λέξη ethanol, αιθανόλη) ένας αριθμός που υποδεικνύει το μέ-

γιστο ποσοστό περιεκτικότητας σε αιθανόλη. Για παράδειγμα το αυτοκόλλητο Ε10 σε μια αντλία θα σημαίνει ότι πα-

ρέχει βενζίνη με περιεκτικότητα έως 10% σε αιθανόλη. Στο ρεζερβουάρ αντίστοιχα η ίδια επισήμανση θα σημαίνει ότι

το όχημα μπορεί να χρησιμοποιήσει βενζίνη με μέγιστη περιεκτικότητα αιθανόλης 10%.

• Για το ντήζελ ένα τετράγωνο με το γράμμα Β (βιοντήζελ) και τον αντίστοιχο αριθμό.

• Για τα αέρια καύσιμα ένα διαμάντι (ρόμβος) με τις ενδείξεις LPG για το υγραέριο, CNG για το συμπιεσμένο φυσικό

αέριο, LNG για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και Η2 για το υδρογόνο.
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1η Σεπτέμβρη 1992: Ημέρα μνήμης και περισυλλογής
Συμπληρώθηκαν φέτος 24 χρόνια από το

τραγικό δυστύχημα της 1ης Σεπτεμβρίου

1992 στην ΠΕΤΡΟΛΑ με τους 15 αδικοχα-

μένους συναδέλφους μας και τους 24

τραυματίες.

Δεν αναζητούνται πλέον υπεύθυνοι...

Μετά και την τραγική εμπειρία του δυ-

στυχήματος στις 8 Μάη 2015 είναι πλέον

Κοινωνικά-Διάφορα

φανερό ότι για την ασφάλεια και τις ζωές

μας μετράνε οι πράξεις.

Προσλήψεις, ουσιαστική εκπαίδευση, πα-

ρεμβάσεις άμεσα σε μονάδες που παρουσιάζουν προβλήματα, αντικαταστάσεις

πεπαλαιωμένων - προβληματικών υλικών,

κατάργηση των 12ωρων.

Αυτή είναι η δική μας πρόταση για την

ολιστική ασφάλεια.

Τα ονόματα των αδικοχαμένων συναδέλ-

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.

φων μας, θα είναι χαραγμένα για πάντα Φαφούτης Δημήτριος (25 ετών)

Σκανδάλης Μιχάλης (51 ετών)

στην μνήμη μας.

Κουμούτσος Γιώργος (26 ετών)

Παπαγεωργίου Γιώργος (24 ετών)

Πλέστης Πέτρος (36 ετών)

Παζιώτου Ευαγγελία (34 ετών)

Φίλιος Γεράσιμος (21 ετών)

Σοφρονίδης Ιωάννης (58 ετών)

Βροντάκης Γιώργος (42 ετών)

Μωραϊτης Ιωάννης (30 ετών)

Σιμσιρίδης Γιώργος (44 ετών)
Σταμάτης Αχιλλέας (26 ετών)

Γκαραγκούνης Παναγιώτης (51 ετών)

Καλό ταξίδι στη γειτονιά των
Αγγέλων αγαπητέ συνάδελφε,
γιατί έτσι σε θεωρούσαμε Σωτήρη Ζωγανά.
Τι και αν πέρασαν κάποια χρόνια απο τότε που συνταξιοδοτήθηκες αγαπητέ Σωτήρη.
Ήσουν παράδειγμα ήθους για
εμάς τους νεώτερους και πάντα πρόθυμος να μεταλαμπαδεύσεις τις γνώσεις σου
Ένας καλός συνάδελφος, ένας φίλος, ένας συνδικαλιστής με ήθος, ένας μαχητής.

Αναστασίου Αντώνης (22 ετών)

Κόντος Σωτήρης (32 ετών)

Καλό ταξίδι....

Η οικογένεια των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για το χαμό του, καθώς
και τα θερμά συλλυπητήρια προς την οικογένειακαι
τους οικείους του.

Αγαπητοί συνάδελφοι-σσες, ας μην ξεχνάμε ότι το περιοδικό ανήκει σε όλους μας. Γι’ αυτό περιμένουμε
άρθρα σας, τα οποία πιστεύετε ότι μπορούν να δημοσιευτούν στο περιοδικό μας.
Η συνεισφορά σας σε αυτό τον τομέα είναι απαραίτητη, ώστε ο ΠΥΡΣΟΣ να εμπλουτίζεται με ύλη ποικίλου ενδιαφέροντος, αλλά και άρθρα τα οποία μπορούν να μας ενημερώνουν για τις δραστηριότητές
μας και τα ενδιαφέροντά μας.

