
ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ -ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΔΟΣΗ - Νο 70- ΚΩΔ. 5564

- Στην Εθνική Οικονομία

- Στην άσκηση της πετρελαϊκής πολιτικής της χώρας μας

- Στην επάρκεια των καυσίμων & στην συγκράτηση των τιμών

Νομίζουν ότι τα ΕΛ.ΠΕ. είναι δικά τους 

και τα ξεπουλούν σε τιμή ευκαιρίας ξεχνώντας ότι συμβάλλουν:

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
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Από τη ΣύνταξηΑπό τη Σύνταξη
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TOY ΠANEΛΛHNIOY ΣΩMATEIOY 

EPΓAZOMENΩN ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.
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Fax: 210 55.70.546

www.pseep.gr

e-mail:pseep@helpe.gr

Eκδότης:

OΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Για τα κείμενα και την σύνταξη 

συνεργάσθηκαν:

Συντακτική Eπιτροπή
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Η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, τα προβλήματα των συναδέλφων

μας στους χώρους εργασίας και μια σειρά από άλλα γεγονότα, έφε-

ραν τριγμούς στο σωματείο μας με αποτέλσμα να οδηγηθούμε γρη-

γορότερα σε εκλογές.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά την εκλογική

διαδικασία της 16 - 17 Απριλίου 2018, είχε την ευθύνη να τρέξει μια

σειρά από καυτά θέματα καθημερινότητας, αλλά και να καταρτίσει

το πρόγραμμα δράσης για την τριετία 2018-2021.

Ο βασικός στόχος και αγώνας του Σωματείου μας, όμως, ήταν

και είναι, να αποτρέψουμε το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. της πιο κερ-

δοφόρας δημόσιας επιχείρησης.

Εμμένουμε στη διαχρονική θέση μας υπέρ του δημοσίου χαρα-

κτήρα των ΕΛ.ΠΕ. και στεκόμαστε απέναντι στην πλήρη Ιδιωτικο-

ποίηση, ώστε να διασφαλίσουμε τους εργαζόμενους, τις θέσεις

εργασίας, την ΕΣΣΕ, τις επενδύσεις.  

Η κυβέρνηση, συνεχίζει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, την προσπάθεια εκ-

ποίησης της εθνικής ενεργειακής βάσης υπονομεύοντας την ανά-

πτυξη και την ασφάλεια της χώρας. 

Με πρόσχημα τις δήθεν μνημονιακές δεσμεύσεις, εξακολουθούν

να προωθούν το έγκλημα πώλησης του ποσοστού 35% του Δημο-

σίου που κατέχει στα ΕΛ.ΠΕ. σε ξένα συμφέροντα (κάποια εκ των

οποίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ελέγχονται δικαστικά για

πρακτικές διαφθοράς), τα οποία επιβουλεύονται όχι μόνο οικονο-

μικά, αλλά και γεωστρατηγικά την ευρύτερη περιοχή.

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Σωματείου μας για την απο-

τροπή της πλήρους Ιδιωτικοποίησης σε συνδυασμό με τις αποφά-

σεις για  συμπόρευση με τα υπόλοιπα Σωματεία του Ομίλου, καθώς

και την ΠΟΕ και  τα Εργατικά Κέντρα, θα χαράξουμε μια νέα στρα-

τιγική

Στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, ότι δεν

πρόκειται να συμβάλλουμε με κανένα τρόπο στην υλοποίηση μιας

τέτοιας καταστροφικής απόφασης, της οποίας τις συνέπειες θα

πληρώσουμε όλοι οι Έλληνες.
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Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν

692 μέλη, 679 έγκυρα, 6 άκυρα και 7 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο

Ελευσίνας ψήφισαν 691 μέλη, 671 έγκυρα, 4 άκυρα και 16

λευκά.

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια Ομο-

σπονδία Ενέργειας ψήφισαν 691 μέλη, 672 έγκυρα, 5 άκυρα,

14 λευκό.

Εγκαταστάσεις Ελευσΐνας:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου ψήφισαν

478 μέλη, 464 έγκυρα, 3 άκυρα και 11 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο

ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΟΙ ΣΥΝΑ       

Ελευσίνας ψήφισαν 475 μέλη, 458 έγκυρα, 7 άκυρα και 10

λευκά.

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Ομοσπονδία Ερ-

γαζομένων στα Διυλιστήρια και τις Χημικές Βιομηχανίες

ψήφισαν 476, 456 έγκυρα, 4 άκυρα και 16 λευκά.

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου ψή-

φισαν 532 μέλη, 516 έγκυρα, 7 άκυρα και 9 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο

Θεσσαλονίκης ψήφισαν 532 μέλη 520 έγκυρα, 2 άκυρα

και 10 λευκά.

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 532 μέλη, 516 έγκυρα, 4

Μέσα σε δημοκρατικές διαδικασίες όπως άλλωστε συνηθίζουν οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. διαξήχθησαν οι εκλογές

του Σωματείου μας την Δευτέρα 16 και Τρίτη 17 Απριλίου 2018, για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου για

την περίοδο 2018-2021

Η προσέλευση των συναδέλφων μας για αυτό το κορυφαίο συνδικαλιστικό γεγονός ήταν μαζική.

Συγκεκριμένα σε όλες τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων και των γραφείων ψήφισαν 1763 μέλη μας.

Μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση σε μία  δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, όπου εξε-

λίσσεται η διαδικασία πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ., συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο  Δ.Σ.  με τη συμμετοχή

στο Προεδρείο της Δύναμης Ανατροπής και του ΣΚΕΕΠ. 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για τη συγκρότηση Προεδρείου με διαπαραταξιακή μορφή, αυτό δεν κατέστη δυ-

νατό μετά την άρνηση των υπολοίπων παρατάξεων. 

Οι παρατάξεις που συμμετέχουν ήδη στο Προεδρείο θα προσπαθήσουν να βάλουν ένα τέλος στην ανασφάλεια και

αναστάτωση που δηλητηριάζει την καθημερινότητα των εργαζομένων και θα διαμορφώσουν αυτές τις στρατηγικές

επιλογές κάνοντας ότι είναι δυνατό ώστε να ακυρωθεί η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της Εταιρείας.  

Η δέσμευση όλων μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, είναι δεδο-

μένη και αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε σαν Σωματείο τους στόχους μας.

Στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα ανεχθούμε τετελεσμένα, παρερμηνείες και αυθαιρεσίες εις

βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να παραμείνουν ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από το Σωματείο μας.

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών του Σωματείου μας για όλα τα όργανα
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     ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

άκυρα και 12 λευκά.

Εγκαταστάσεις Αμαρουσίου;

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου ψή-

φισαν 61 μέλη, 59 έγκυρα, 1 άκυρα και 1 λευκό.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο

Ελευσίνας ψήφισαν 61 μέλη, 54 έγκυρα, 1 άκυρο και 6

λευκό. 

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 61 μέλη, 58 έγκυρα, 1

άκυρο και 2 λευκά.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

ΑΘΗΝΩΝ - ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου ψή-

φισαν 1.763 μέλη, 1.718 έγκυρα, 17 άκυρα και 28 λευκά. 

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 1.760 βρέθηκαν 1.702 έγκυρα,

14 άκυρα και 44 λευκά.

Γ) για την εκλογή Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας ψήφισαν

1.227, 1.183 έγκυρα, 12 άκυρα και 32 λευκά.

Δ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό Κέντρο Θεσ-

σαλονίκης ψήφισαν 532 μέλη, 520 έγκυρα, 2 άκυρα και 10

λευκά.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (495 ψήφους) εκλέγει έξι μέλη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ (433 ψήφους)

εκλέγει έξι μέλη.

ΣΚΕΕΠ (397 ψήφους) εκλέγει πέντε μέλη.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (270 ψήφους) 

εκλέγει τρία μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(90 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΕΛΠΕ (33 ψήφους) 

δεν εκλέγει μέλος.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (495 ψήφους) εκλέγει έντεκα μέλη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ (433 ψήφους) εκλέγει εννιά μέλη.

ΣΚΕΕΠ (397 ψήφους) εκλέγει εννιά μέλη.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (270 ψήφους) 

εκλέγει έξι μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(90 ψήφους) εκλέγει δύο μέλη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΕΛΠΕ (33 ψήφους) 

δεν εκλέγει μέλος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (495 ψήφους) και εκλέγει δύο μέλη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ (433 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΣΚΕΕΠ (ψήφους 397) εκλέγει ένα μέλος.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ (270 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΑΤ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (495 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

Πρόεδρος: Οφθαλμίδης Παναγιώτης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Κεμανετζής Θεόδωρος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Γενιτσαρίδης Πρόδρομος

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Θεοτόκης Σπυρίδων

Γεν.  Γραμματέας: Παπαγιαννόπουλος Κώστας

Αν. Γεν. Γραμματέας: Μουστακούδης Αναστάσιος

Οργανωτικός Γραμματέας: Ντόκας Παύλος

Ταμίας: Κανέλλος  Ιωάννης

Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων: Πέππας Χρήστος

Μέλη: Αλειφέρης  Ιωάννης, Καρυοφύλλης Μάριος

Κατσιάδας  Θεοφάνης, Κοσμέτος Κοσμάς

Κρόκος  Σταύρος, Παπακωνσταντίνου Γιώργος

Παπαδόπουλος Νίκος, Παπουτσής Χρήστος

Σεϊτάνης  Νίκος, Σκοπελίτης Γιώργος

Φειδογιάννης Νικόλαος, Χριστίδης  Σταύρος

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ (433 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΣΚΕΕΠ (397 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ (270 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΕ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (471 ψήφους) εκλέγει δώδεκα μέλη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ (416 ψήφους) εκλέγει έντεκα μέλη

ΣΚΕΕΠ (397 ψήφους) εκλέγει δέκα μέλη.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (280 ψήφους) εκλέγει επτά μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ (96 ψήφους)

εκλέγει τρία μέλη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ (42 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (134 ψήφους) εκλέγει δύο μέλη,

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ (273 ψήφους) εκλέγει τέσσερα μέλη.

ΣΚΕΕΠ (96 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (9 ψήφους) δεν εκλέγει

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ (4 ψήφους)

δεν εκλέγει μέλη.

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΟΥΠΑΑΑΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (327 ψήφους) εκλέγει επτά μέλη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗΣ.Κ. ΕΛΠΕ (140 ψήφους) εκλέγει τρία μέλη.

ΣΚΕΕΠ (308 ψήφους) εκλέγει επτά μέλη.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (263 ψήφους) εκλέγει έξι μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(104 ψήφους) εκλέγει δύο μέλη,

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ (41 ψήφους) δεν εκλέγει 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (136 ψήφους) εκλέγει δύο μέλη.

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ, ΕΛΠΕ (263 ψήφους) εκλέγει τέσσερα μέλη.

ΣΚΕΕΠ (96 ψήφους) εκλέγει ένα μέλος.

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (5 ψήφους) δεν εκλέγει 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ (20 ψήφους)

ΔΕΝ εκλέγει μέλος.

Με βάση τις ψήφους που έλαβε ο κάθε συνδυασμός και τους

σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος προέκυψαν

τα ακόλουθα κατά συνδυασμό και όργανα:

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. Οφθαλμίδης Παναγιώτης (389 ψήφους)

2, Πέππας Χρηστός (206 ψήφους)

3. Καρυοφύλλης Μάριος (204 ψήφους)

4. Θεοτόκης Σπυρίδων (178 ψήφους)

5. Κεμανετζής Θεόδωρος (171 ψήφους)

6. Κανέλλος Ιωάννης (169 ψήφους)

Αναπληρωματικά Μέλη:

1. Πουλίδης Παρασκευάς (163 ψήφους)

2. Νικολόπουλος Επαμεινώνδας (161 ψήφους)

3. Μπαξεβάνης Ευστράτιος (146 ψήφους)

4. Σιμούλης Παύλος - Πέτρος (138 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (280 ψήφους)

2. Σκοπελίτης Γεώργιος (277 ψήφους)

3. Σεϊτάνης Νικόλαος (218 ψήφους)

4. Παπαδόπουλος Νικόλαος (217 ψήφους)

5. Αλειφέρης Ιωάννης (176 ψήφους)

6. Φειδογιάννης Νικόλαος (138 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη

1. Κοντουσιάδης Παναγιώτης (137 ψήφους)

2. Ρόκας Κωνσταντίνος (136 ψήφους)

3. Γιαννίκος Παναγιώτης (133 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά μέλη:

1. Παπαγιαννόπουλος Κωνσταντίνος (241 ψήφους)

2. Κοσμέτος Κοσμάς (215 ψήφους)

3. Ντόκας Παύλος (214 ψήφους) 

4. Μουστακούδης Αναστάσιος (152 ψήφους)

5. Γενιτσαρίδης Πρόδρομος (151 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αναγνωοτόπουλος Νικόλαος (86 ψήφους)

2. Βαρβαγκάνης Παναγιώτης (81 ψήφους)

3. Ζάγκας Γεώργιος (80 ψήφους)

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τακτικά μέλη:

1. Κρόκος Σταύρος (185 ψήφους)
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2. Παπουτσής Χρήστος (144 ψήφους)

3. Κατσιάδας Θεοφάνης (129 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Σιμός Γρηγόρης (128 ψήφους)

2. Κριεκούκης Ιωάννης (121 ψήφους)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Τακτικά Μέλη:

1. Χριστίδης Σταύρος (56 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αγγελή Βασιλική (39 ψήφους)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Αποστολάκης Σπυρίδων (170 ψήφους)

2. Βαρθαλίτης Νικόλαος (170 ψήφους)

3. Βιτσιώτης Στέργιος (155 ψήφους)

4. Σιγαλας Μάρκος (152 ψήφους)

5. Καλκατζάκος Πέτρος - Ζαχαρίας (148 ψήφους)

6. Παπαδέλλη Μαρία (145 ψήφους)

7. Βαπορίδης Δημήτριος (134 ψήφους)

8. Πελαδάρης Ιωάννης (133 ψήφους)

9. Σιδέρης Σωκράτης (124 ψήφους)

ΙΟ.Φερεντίνος Αλέξανδρος (123 ψήφους)

ΙΙ.Παπουτσιδάκης Αντώνιος (121 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Στεργιούλα Ευαγγελία (115 ψήφους)

2. Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος (107 ψήφους) με κλήρωση

3. Μπουγιούκος Πασχάλης (107 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Γουναράς Στέφανος (153 ψήφους)

2. Σγουρίδης Αλέξανδρος (152 ψήφους) 

3. Φειδογιόννης Νικόλαος (151 ψήφους)

4. Φιρινίδης Σταμάτιος (147 ψήφους)

5. Μηλιάδης Κωνσταντίνος (142 ψήφους)

6. Μουτάφης Νικόλαος (128 ψήφους)

7, Γιαννίκος Παναγιώτης (125 ψήφους)

8. Ιατρόπουλος Βασίλειος (125 ψήφους)

9. Αλεξόπουλος Βασίλειος (124 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γιαννουλίδης Στέφανος (124 ψήφους)

2, Συργκάνης Αριστείδης (122 ψήφους)

3. Αγγελίδης Γεώργιος (121 ψήφους)

4. Κοντουσιάδης Παναγιώτης (113 ψήφους)

5. Δικός Ιωάννης (105 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά Μέλη:

1. Τζουμπελής Ευάγγελος (141 ψήφους)

2. Γεννάδιος Βασίλειος (138 ψήφους)

3. Βαρβαγκάνης Παναγιώτης (134 ψήφους)

4. Καραλής Χρήστος (132 ψήφους)

5. Ατσάλινου Βασιλική (130 ψήφους)

6. Απατσΐδης Παναγιώτης (126 ψήφους)

7. Ζεϊμπέκης Χαράλαμπος (124 ψήφους)

8, Περιβολάρης Αδαμάντιος (119 ψήφους)

9. Μαναγλιώτης Ευθύμιος (99 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Σκορδά Παναγιώτα (84 ψήφους)

2. Μεταξάς Ιωάννης (76 ψήφους)

3. Θαλασσινός Παναγιώτης (71 ψήφους)

4. Ζορλού Απόστολος (70 ψήφους)

5. Χρυσικόπουλος Δημήτριος (68 ψήφους)

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τακτικά μέλη:

1. Κρόκος Σταύρος (165 ψήφους)

2. Παπουτσής Χρήστος (129 ψήφους)

3. Σίμος Γρηγόρης (124 ψήφους)

4. Κριεκούκης Ιωάννης (110 ψήφους)

5. Αγαπητός Αγαπητός (106 ψήφους)

6. Λάβδας Δημήτριος (106 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Κατσιάδας Θεοφάνης (103 ψήφους)

2. Μπακάλης Κωνσταντίνος (95 ψήφους)

3. Χαλούβα Μαρία (93 ψήφους)

4. Κουτσοπανάγου Ζωή (85 ψήφους)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΠΕ
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Τακτικά μέλη:

1. Χριστίδης Σταύρος (56 ψήφους)

2. Αγγελή Βασιλική (39 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ματαράγκας Χρήστος (40 ψήφους)

2. Κορομηλός Κωνσταντίνος (37 ψήφους)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ 

Τακτικά Μέλη:

1. Σιμιτόπουλος Κωνσταντίνος (246 ψήφους)

2, Τόλιος Παναγιώτης (213 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Παπαγεωργίου Φιλιώ (177 ψήφους)

2. Κάπουας Σπυρίδων (48 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ 

Τακτικά Μέλη

1. Ιντζές Ιωάννης (235 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη;

1. Δημητρακόπουλος Αθανάσιος (204 ψήφους)

2. Μάλλης Κωνσταντίνος (121 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ 

Τακτικά Μέλη:

1. Κατσικάρης Κωνσταντίνος (159 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Παληκάρης Ιωάννης (95 ψήφους) 

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

Τακτικά Μέλη;

1. Κυρίκος Γεώργιος (76 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Πετρόπουλος Γεώργιος (69 ψήφους)

ΤΑΑΤ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Ρίζος Παναγιώτης (191ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Πυρούνιας Γεώργιος (187 ψήφους)

2. Μαυρομάτης Γεώργιος (161 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Ουζούνη Ειρήνη (164 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Μπούνος Χρήστος (144 ψήφους)

2. Δεσύλλας Γεώργιος (85 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά Μέλη:

1. Ζάγκας Γεώργιος (138 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Σπυρομήτρος Ανέστης (63 ψήφους)

2. Τζαβέλλας Σπυρίδων (60 ψήφους)

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τακτικά Μέλη:

1. Βετσόπουλος Νικόλαος (107 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ταρατζίκης Παναγιώτης (59 ψήφους)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Καρυοφΰλλης Μάριος (98 ψήφους)

2, Κυπαρίδης Πολύχρονης (81 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Βαδίνας Φώτιος (79 ψήφους)

2. Σιδηρόπουλος Αλέξανδρος (20 ψήφους)

3. Νότας Δημήτριος (18 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Παπαδόπουλος Νικόλαος (127 ψήφους)

2. Ελευθερίου Απόστολος (105 ψήφους)

3. Γεωργίνη Μάρθα (103 ψήφους)

4. Σγουρίδης Αλέξανδρος (95 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ευσταθιάδης Παναγιώτης (77 ψήφους)

2. Σκοπελίτης Γεώργιος (70 ψήφους)

3. Ρεντίνας Κωνσταντίνος (67 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά Μέλη:

1. Μεταξάς Ιωάννης (50 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος (50 ψήφους) με κλήρωση
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2. Περιβολάρης Αδαμάντιος (38 ψήφους)

ΠΟΕ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Οφθαλμίδης Παναγιώτης (350 ψήφους)

2. Λαπόρδας Δημήτριος (184 ψήφους)

3. Ποντικίδης Αθανάσιος (184 ψήφους)

4. Συράκης Μιχαήλ (180 ψήφους)

5. Παπαδόπουλος Σταύρος (179 ψήφους)

6. Κεμανετζής Θεόδωρος (179 ψήφους) με κλήρωση

7. Μπαξεβάνης Ευστράτιος (177 ψήφους)

8. Σιμούλης Παύλος - Πέτρος (176 ψήφους)

9. Θεοτόκης Σπυρίδων (107 ψήφους)

Ι0. Πετρέας Ηλίας (166 ψήφους)

11. Γελαδάρης Αντώνιος (162 ψήφους)

12. Καϊνακίδης Πέτρος (162 ψήφους) με κλήρωση

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κοτσοβός Ιωάννης (158 ψήφους)

2. Αλεξίου Αναστάσιος (141 ψήφους)

3. Θεοδωρίδης Ηλίας (136 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (286 ψήφους)

2. Κοντουσιάδης Παναγιώτης (261 ψήφους)

3. Σκοπελίτης Γεώργιος (212 ψήφους)

4. Κουτσούκης Γεώργιος (178 ψήφους)

5. Δικός Ιωάννης με ψήφους 168

6. Καραμούζης Σταμάτης (144 ψήφους)

7. Συργκάνης Παναγιώτης (141 ψήφους)

8, Θωμαϊδης Χρήστος (140 ψήφους)

9. Στατερούδης Χρήστος (136 ψήφους)

Ι0. Κιτσώνης Αλέξιος (133 ψήφους)

ΙΙ. Δεσύλλας Γεώργιος (122 ψήφους) με κλήρωση

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Φιρινΐδης Σταμάτιος (122 ψήφους)

2. Μαντόπουλος Δημήτριος (115 ψήφους)

3. Γεωργίνη Μάρθα (114 ψήφους) με κλήρωση

4. Αλειφέρης Ιωάννης (114 ψήφους)

5. Σγουρίδης Αλέξανδρος (114 ψήφους)

6. Νανούδης Ιωάννης (113 ψήφους) με κλήρωση

7. Σεφερίδης Γερμανός (113 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά Μέλη:

1. Ντόκας Παύλος (230 ψήφους)

2. Ζορλού Απόστολος (192 ψήφους)

3. Φουντουκάκης Γεώργιος (180 ψήφους)

4. Αγγελόπουλος Αναστάσιος (179 ψήφους)

5. Ντελέζος Σπύρος (172 ψήφους)

6. Μαλαματάς Αλέξανδρος (170 ψήφους)

7. Χρήστου Δημήτριος (165 ψήφους)

8. Σκορδά Παναγιώτα (160 ψήφους)

9. Χρυσίδης Δημήτριος (132 ψήφους)

Ι0. Κοσμέτας Κοσμάς (121 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Κράβαρης Συμεών (115 ψήφους)

2. Παπαγιαννάπουλος Κωνσταντίνος (94 ψήφους)

3. Καλαϊτζίδης Ανδρέας (93 ψήφους)

4. Σακκάς Χρήστος (90 ψήφους)

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τακτικά Μέλη:

1. Κρόκος Σταύρος (146 ψήφους)

2. Σιμός Γρηγόριος (137 ψήφους)

3. Κοζομπόλης Δημήτριος (134 ψήφους)

4. Κατσιάδας Θεοφάνης (120 ψήφους)

5. Παπουτσής Χρήστος (104 ψήφους)

6. Πουλόπουλος Κων/ντίνος (104 ψήφους) με κλήρωση

7. Μπακάλης Κωνσταντίνος (103 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αγαπητός Γεώργιος (98 ψήφους)

2. Κολοβός Γεώργιος (95 ψήφους)

3. Κολιός Ανδρέας (94 ψήφους)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΠΕ 

Τακτικά Μέλη:

1. Χριστίδης Σταύρος (44 ψήφους)

2. Ματαράγκας Χρήστος (41 ψήφους)

3. Αγγελή Βασιλική (34 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Καραμπέτσος Κωνσταντίνος (30 ψήφους)
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2. Κορομηλάς Κωνσταντίνος (26 ψήφους) με κλήρωση

3. Κουμπούρης Ιωάννης (26 ψήφους)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ 

Τακτικά Μέλη:

1. Παπαναστασάτος Αλέξανδρος (30 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Πούλος Λουκάς (26 ψήφους)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΕΔΑ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Σι γάλα ς Νικόλαος (151 ψήφους)

2. Σιμουλης Παύλος - Πέτρος (136 ψήφους) . 

3. Κριεκοΰκης Αθανάσιος (135 ψήφους)

4. Σακελλαρΐου Δημήτριος (129 ψήφους)

5. Λΐγγος Γρηγόριος (128 ψήφους)

6. Χολέβας Νικόλαος (126 ψήφους)

7. Καλκατζάκος Πέτρος - Ζαχαρίας(125 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Κάπουας Σπυρίδων - Ιωάννης (123 ψήφους)

2. Δρακόπουλος Δημήτριος (122 ψήφους)

3. Παπουτσιδάκης Αντώνιος (118 ψήφους) με κλήρωση

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗΣ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Αλειφέρης Ιωάννης (80 ψήφους)8

2. Σπερδουλης Δημήτριος (72 ψήφους)

3. Τοματσίδης Ιωάννης (70 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Γουναράς Στέφανος (61 ψήφους)

2. Κοΰστας Γεώργιος (59 ψήφους) με κλήρωση

3. Ρόκας Κωνσταντίνος (59 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά Μέλη:

1. Μίχας Γεώργιοςμε ψήφους (137 ψήφους)

2. Παπαδοπούλας Ιωάννης (132 ψήφους)

3. Αδάμ Αθανάσιος (114 ψήφους)

4. Ξεσφίγγης Ανδρέας (111 ψήφους)

5. Κοσμέτος Κοσμάς (106 ψήφους)

6. Μούρκου Σπυριδούλα (101ψήφους)

7. Θαλασσινός Παναγιώτης (99 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1, Σκορδά Παναγιώτα (97 ψήφους)

2. Χούμος Κωνσταντίνος (96 ψήφους)

3. Διαμαντάκος Ιωάννης (86 ψήφους) με κλήρωση

ΕΛΚΕ ΕΛΠΕ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

Τακτικά Μέλη:

1. Κρόκος Σταύρος (114 ψήφους)

2. Βασιλάκης Χρήστος  (100 ψήφους)

3. Ντακόλιας Αθανάσιος (90 ψήφους)

4. Καψάλης Ιωάννης (87 ψήφους)

5. Σταμούλης Κυριάκος (86 ψήφους)

6. Πατελάκης Αντώνιος (85 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ψαρρός Γεώργιος (82 ψήφους)

2. Κολινιάτης Γρηγόριος (81 ψήφους)

3. Παπουτσής Χρηστός (81 ψήφους) με κλήρωση

4. Γιαννακούλιας Μιχαήλ (78 ψήφους)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Χριστίδης Σταύρος (62 ψήφους)

2. Αγγελή Βασιλική (31 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Ματαράγκας Χρήστος (28 ψήφους)

2. Τσίπης Κωνσταντίνος (28 ψήφους) με κλήρωση

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΘ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Οφθαλμίδης Παναγιώτης (109 ψήφους)

2. Ευαγγελόπουλος Χρήστος (89 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Καρυοφύλλης Μάριος (36 ψήφους)

2. Νάτας Δημήτριος (27 ψήφους)

ΕΝΙΑΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά Μέλη:

1. Παπακωνσταντίνου Γεώργιος (215 ψήφους)

2. Σεϊτάνης Νικόλαος (163 ψήφους)

3. Ελευθερίου Απόστολος (133 ψήφους)

4. Σκοπελίτης Γεώργιος (95 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

3. Κουσίδης Δημήτριος (91 ψήφους)

4. Παπαδόπουλος Νικόλαος (71 ψήφους)

ΣΚΕΕΠ

Τακτικά Μέλη:

1. Χρυσικόπουλος Δημήτριος (62 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Αναγνωστόπουλος Νικόλαος (52 ψήφους)

2. Αποστόλου Φωτεινή (43 ψήφους)
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Το διυλιστήριο Ασπροπύργου ήταν ο πρώτος σταθ-

μός από μία σειρά επισκέψεων στα ΕΛΠΕ για τον Γραμ-

ματέα της ΛΑΕ Λαφαζάνη Παναγιώτη.

Την Παρασκευή 11 Μαΐου επισκέφθηκε τις εγκατα-

στάσεις των ΒΕΑ συνοδευόμενος από τους κ.κ. Αθ. Πε-

τράκο και Ι. Δούκα, οι οποίοι μίλησαν στους

εργαζόμενους και ενημερώθηκαν στα γραφεία του Σω-

ματείου μας για θέματα εργασιακά καθώς και για την

επικείμενη Ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. 

Στη συνέχεια η αντιπροσωπεία της ΛΑ.Ε μίλησε με

τους εργαζόμενους στη συντήρηση και στους θαλά-

μους ελέγχου των μονάδων στη μετατροπή και στη

διύλιση.

Τέλος η αντιπροσωπεία της ΛΑ.Ε συναντήθηκε στα

γραφεία της διοίκησης των διυλιστηρίων του Ασπρό-

πυργου με τους Γιάννη Ψυχογιό, μέλος του Δ.Σ των

ΕΛ.ΠΕ και γενικό διευθυντή διυλιστηρίων και εφοδια-

σμού, Αλέκο Παργινό, αναπληρωτή γενικό διευθυντή

διυλιστηρίων και Διονύση Μπελεκούκια, διευθυντή του

διυλιστηρίου Ασπροπύργου.

Ο Παν. Λαφαζάνης στην ομιλία του προς τους εργα-

ζόμενους τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

«Με πρωτοφανείς και σκοτεινές συναλλαγές κάτω

από το τραπέζι, Τσίπρας και Σταθάκης αποφάσισαν να

Στο διυλιστήριο Ασπροπύργου η πρώτη επίσκεψη
του Γραμματέα της ΛΑΕ Παναγιώτη Λαφαζάνη

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 ποι-

κίλου ενδιαφέροντος, αλλά και άρθρα τα οποία μπορούν να μας ενημερώνουν για τις δραστηριότητές

μας και τα ενδιαφέροντά μας.

ξεπουλήσουν στην κυριολεξία τα Ελληνικά Πετρέλαια

(ΕΛ.ΠΕ), μια στρατηγικής σημασίας ελληνική ενεργειακή

επιχείρηση με ισχυρή παρουσία και διεύθυνση, σε ξένα

συμφέροντα.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε ενώπιόν μας μια

«σκαστή» περίπτωση απιστίας έναντι του Δημοσίου,

πράγμα που συνιστά κακούργημα αλλά και, λόγω του

ρόλου των ΕΛ.ΠΕ στην οικονομία, μια πράξη εθνικής προ-

δοσίας, υπονόμευσης της ασφάλειας και της άμυνας της

χώρας και απεμπόλησης του εθνικού συμφέροντος, με

ταυτόχρονο βαρύτατο πλήγμα στην οικονομία και την κοι-

νωνία.

Η κυβέρνηση ξεπουλώντας και τα ΕΛ.ΠΕ ολοκληρώνει

μια βρώμικη επιχείρηση που έχει στόχο το ξεπούλημα και

την εκχώρηση σε ξένα κέντρα όλης της ενεργειακής

βάσης της χώρας, πράγμα που μετατρέπει την Ελλάδα σε

ενεργειακή αποικία ξένων συμφερόντων και επομένως μια

χώρα χωρίς ίχνος κυριαρχίας και χωρίς μέλλον».

Τέλος, θα ήθελα να τονίσω ότι το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ

θα έχει ως συνέπεια την διάλυση των μισθολογικών και

των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων με συνέπεια

να επιβληθεί σε όλο το προσωπικό ένα νέο καθεστώς

«δουλεμπορίου», σαν κι αυτό που, δυστυχώς, εφαρμόζε-

ται στον ιδιωτικό, κυρίως, τομέα της οικονομίας. 
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Γι΄ αυτό σχεδιάσαμε μια σειρά από δράσεις, όπως επαφές

με Διοίκηση, Μετόχους, ΤΑΙΠΕΔ, Υπουργείο, Πολιτικά

Κόμματα, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδία, ΓΣΕΕ και Δή-

μους, καθώς και πρόσληψη Νομικής Κάλυψης, Συνέντευξη

Τύπου και απεργιακές κινητοποιήσεις. 

Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας είναι και θα είναι προ-

τεραιότητα για το Σωματείο μας, όπως και οι προσλήψεις

που άμεσα θα προχωρήσουν αφού ορίστηκαν Εκπρόσωποι

του ΠΣΕΕΠ στις Επιτροπές Προσλήψεων.

•• Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί για ΒΕΑ & ΒΕΕ: Πέπ-

πας  Χρήστος

•• Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί για ΒΕΘ: Οφθαλμί-

δης  Παναγιώτης

•• Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί για ΒΕΑ, ΒΕΕ

& ΒΕΘ: Παπαγιαννόπουλος  Κώστας

•• Διπλωματούχοι  Ηλεκτρολόγοι  Μηχανικοί για ΒΕΑ &

ΒΕΕ: Οφθαλμίδης Παναγιώτης

•• Πτυχιούχοι Χημικοί για ΒΕΑ & ΒΕΕ: Πέππας Χρήστος

•• Τεχνίτες Συντήρησης Οργάνων και Ηλεκτρολόγοι: Πα-

παγιαννόπουλος Κώστας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2018 – 2021

Ένα από τα πρώτα θέματα που απασχόλησαν τη πρώτη

συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, ήταν πως

θα διαμορφωθεί το πρόγραμμα  Δράσης του ΠΣΕΕΠ για

την επόμενη τριετία.  

Κυρίαρχο ζήτημα ήταν και παραμένει και είναι οι ενέρ-

γειες που πρέπει να κάνουμε ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση

των ΕΛΠΕ. 

Εμμένουμε στη διαχρονική θέση μας υπέρ του δημοσίου

χαρακτήρα των ΕΛΠΕ και στεκόμαστε απέναντι στην

Ιδιωτικοποίηση, ώστε να διασφαλίσουμε τους εργαζόμε-

νους, τις θέσεις εργασίας, την ΕΣΣΕ, τις επενδύσεις.   

•• Τεχνίτες Συντήρησης-Μηχανοτεχνίτες: Πέππας Χρή-

στος.

Το Δ.Σ του ΠΣΕΕΠ όρισε τους τρεις εκπροσώπους μας

στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο (Τακτικοί: Κοσμέτος Κοσμάς,

Πέππας Χρήστος και Καρυοφύλλης Μάριος και Αναπληρω-

ματικοί: Θεοτόκης Σπύρος, Μουστακούδης Αναστάσιος

και  Κανέλλος Ιωάννης).

Ορίστηκαν στο ΤΑΑΤ τα μέλη του Δ.Σ. (ένα από κάθε πα-

ράταξη) που μαζί με τα εκλεγμένα μέλη του, θα αποτελέ-

σουν το νέο Δ.Σ. του ΤΑΑΤ. Στη συνέχεια ορίστηκαν και

συγκροτήθηκαν οι υπόλοιπες Επιτροπές που προβλέπον-

ται από το  Καταστατικό του ΠΣΕΕΠ.

Επίσης στα πλαίσια της προσπάθειας που ξεκινήσαμε για

εξορθολογισμό των εξόδων του Σωματείου, αποφασί-

στηκε  η παύση της ενοικίασης της κατοικίας για τον Πρό-

εδρο του ΠΣΕΕΠ και η δωρεά της

οικοσυσκευής στο Ίδρυμα  Φωλιά (Πυρουνά-

κειο) στην Ελευσίνα.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοιΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι

Μετά από ένα χρόνο αδράνειας και ατονίας

του απερχόμενου Προεδρείου, είμαστε υπο-

χρεωμένοι να επιλύσουμε σε σύντομο χρο-

νικό διάστημα μια σειρά από ζητήματα που

άπτονται της καθημερινότητας των εργαζο-

μένων αλλά και της Συλλογικής Σύμβασης Ερ-

γασίας.   

Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα στο Σωμα-

τείο και να κλείσετε τα αυτιά σας στις κραυ-

γές και στους ψιθύρους αυτών που

επιθυμούν να οδηγήσουν για προσωπικούς

λόγους το Συνδικάτο στη Σκύλα και τη Χάρυ-

βδη.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα δράσης

της επόμενης τριετίας είναι:

1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Αντιστεκόμαστε στην Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ  

Συνεχίζουμε την τριετία 2018 – 2021 ως τριετία που θα

αναδειχθούν όλα τα θέματα ασφάλειας με δράσεις του

ΠΣΕΕΠ σε όλα τα επίπεδα. Ανάδειξη όλων των επικίνδυ-

νων καταστάσεων και ενεργοποίηση όλων των εμπλεκό-

μενων φορέων και υπηρεσιών Επιθεωρήσεων Εργασίας –

ΚΕΠΕΚ, καθώς και ανάληψη δράσεων όπου και όταν απαι-

τηθεί.

3. ΕΣΣΕ  2020 – 2022

Α) Υπογραφή νέας τριετούς ΕΣΣΕ

Β) Ολοκλήρωση υλοποίησης Δήλωσης – Συμφωνίας  ΕΛΠΕ

– ΠΣΕΕΠ στο σύνολό της και στα χρονοδιαγράμματα που

έχουν τεθεί.    

4. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ  ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  2020 - 2022

Υπογραφή τριετούς Εσωτερικού Κανονισμού.  

5. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

Ολοκλήρωση των διαγωνισμών των προσλήψεων και μο-

νιμοποίηση εργολαβικών συναδέλφων σε θέσεις που κα-

λύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
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Στα πλαίσια της δράσης του Σωματείου

μας ενάντια στην πλήρη Ιδιωτικοποίηση των

ΕΛΠΕ, το Σωματείο μας οργάνωσε την Δευ-

τέρα 28 Μαΐου 2018 διανομή ενημερω-

τικών φυλλαδίων σε κεντρικά σημεία σε

Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Οι συναδέλφοι των ΕΛΠΕ και των θυ-

γατρικών εταιρειών του Ομίλου, ανταπο-

κρίθηκαν στο κάλεσμα του ΠΣΕΕΠ γι΄αυτή

την σημαντική πρωτοβουλία και βρέθηκαν

σε κομβικα σημεία όπως τα  διόδια Ελευσί-

νας, Αφιδνών και Μαλγάρων (Θεσσαλονίκη),

στα λιμάνια Πειραιά και Θεσσαλονίκης, στα

αεροδρόμια, ΚΤΕΛ και ΟΣΕ για να ενημερώ-

σουν τον κόσμο με ενημερωτικά φυλλάδια

για το ξεπούλημα μιας από τις πιο κερδοφό-

ρας επιχείρησης, όπως είναι ο Όμιλος ΕΛ.ΠΕ.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν θετική

και πολλοί από αυτούς, όχι μόνο πήραν

το φυλλάδιο, αλλά στάθηκαν και ενημε-

ρώθηκαν πιο διεξοδικά από τους συνα-

δέλφους μας, αφού υπάρχει πλέον

ευαισθητοποίηση για την εργασία και για το

πρόβλημα που οι εργαζόμενοι αντιμετωπί-

ζουν καθημερίνα στον χώρο τους.
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ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΟΜΒΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ.

6. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Α) Συνέχιση και εντατικοποίηση των ενεργειών για αναγνώ-

ριση ειδικοτήτων (Χειριστής Παραγωγής, Χειριστής Διακί-

νησης κ.α.), σε συνεργασία με το καθ’ ύλην αρμόδιο

δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο ΠΟΕ.

Β) Συνέχιση της διαδικασίας ορισμού και αναγνώρισης

ασθενειών που μαστίζουν τον εργασιακό μας χώρο, ως

επαγγελματικές.

7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εθνική Ασφαλιστική: Βελτίωση και επανεπιβεβαίωση της

αγοράς σε ότι έχει να κάνει με τις καλύψεις των ασφαλι-

σμένων συναδέλφων στο Ιατρονοσοκομειακό Ασφαλιστικό

Πρόγραμμα, με προσθήκη άρθρων όπου χρειαστεί, καθώς

και τη συνέχιση του Προγράμματος μετά το τέλος του ερ-

γασιακού βίου ως συνταξιούχου.

Groupama: Εκδήλωση ενδιαφέροντος αποταμιευτικού προ-

γράμματος λόγω λήξης του στο τέλος του 2018.

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ  ΤΑΜΕΙΟ

Μελέτη του θεσμικού πλαισίου για δυνατότητα ίδρυσης

επαγγελματικού ταμείου.

9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΩΝ  

Διοργάνωση Σεμιναρίων και Ημερίδων σχετικών με τις

δραστηριότητές μας.

10. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ – ΒΙΩΣΙΜΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΚΑΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ  ΟΜΙΛΟΥ

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε το πενταετές επενδυτικό

πρόγραμμα της Εταιρείας και την εξέλιξή του.

11. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

12. ΔΙΕΘΝΕΙΣ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ανάπτυξη Διεθνών Σχέσεων και επισκέψεις αντιπροσω-

πείας ΠΣΕΕΠ σε αντίστοιχους εργασιακούς χώρους.  

13. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Ανάληψη δράσεων προς ανακούφιση ευπαθών κοινωνικών

ομάδων (ανέργων, προσφύγων, αστέγων κ.α.) στο μέτρο

και στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. 

14. ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙ-

ΚΩΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ 

Δράσεις και συμμετοχή σε κινητοποιήσεις και αγώνες των

εργαζομένων και της κοινωνίας στην Ελλάδα, για  ανα-

τροπή των αντεργατικών πολιτικών που επιβάλλονται  από

τα μνημόνια και τους νόμους που επιβλήθηκαν.

15. Εθελοντισμός σε θέματα Περιβάλλοντος σε συνεργα-
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Ο Γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφα-

ζάνης, τα μέλη της Π.Γ. Θανάσης Πετράκος και Γιάννης

Δούκας και στελέχη της οργάνωσης της Ελευσίνας της

ΛΑ.Ε. συνοδευόμενα από τον Πρόεδρο του σωματείου Ερ-

γαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ., Παναγιώτη Οφθαλμίδη και μέλη

του Δ.Σ του σωματείου, επισκέφτηκαν το διυλιστήριο των

Ελληνικών Πετρελαίων, στην Ελευσίνα. 

Ο Παναγιώτης Λα-

φαζάνης και η αντι-

προσωπεία της ΛΑ.Ε

επισκέφτηκαν την

συντήρηση και τον

θάλαμο ελέγχου των

εγκαταστάσεων και

μίλησαν στους συνα-

δέλφους μας, καταγ-

γέλλοντας το

ξεπούλημα της στρα-

τηγικής επιχείρησης

εθνικής σημασίας, που προωθεί η κυβέρνηση, με την υπο-

στήριξη όλου του μνημονιακού μπλοκ πολιτικών δυνάμεων

(ΝΔ, ΚΙΝΑΛ, Ένωση Κεντρώων, ΑΝΕΛ …).

Ο κ. Λαφαζάνης στην ομιλία τους στους εργαζόμενους

τόνισε μεταξύ άλλων τα εξής:

“Το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ που η κυβέρνηση, με μια βρώ-

μικη συμμαχία με τη Ν.Δ και όλο το μνημονιακό μπλοκ, προ-

ωθεί με θεοσκότεινες, διαβλητές και παράνομες

συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, αποτελεί μείζον εθνικό έγ-

κλημα.

Για πρώτη φορά γίνεται συμφωνία κυβέρνησης με ιδιώτη

και συγκεκριμένα του Υπουργείου Ενέργειας με τον Σπ.

Λάτση, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν απροκάλυπτα

ωμά και αδίστακτα τα συμφέροντα και τα σχέδια ενός ιδιω-

τικού ομίλου.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα και καμιά λαϊκή

εξουσιοδότηση να ξεπουλά μια κρίσιμης εθνικής σημασίας

στρατηγική επιχείρηση, υπονομεύοντας, ταυτόχρονα, την

άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα και καμιά εξου-

σιοδότηση να διαλύει και να ξεπουλά όλη την ενεργειακή

βάση της χώρας, μετατρέποντας την Ελλάδα σε ασπόν-

δυλη, άβουλη και μοιραία ενεργειακή αποικία, χωρίς ίχνος

ανεξαρτησίας.

Οι Τσίπρας, Σταθάκης, Τσακαλώτος οφείλουν να γνωρί-

ζουν ότι πολύ γρήγορα

για τα εθνικά και κοινω-

νικά εγκλήματα τους

και ειδικότερα και για

την εκποίηση των

ΕΛ.ΠΕ. και της ΔΕΗ, θα

κάτσουν στο σκαμνί με

τις κακουργηματικές

κατηγορίες της απι-

στίας, της παράβασης

καθήκοντος και της

υπονόμευσης της εθνι-

κής ασφάλειας, πράξη που ισοδυναμεί με εθνική προδοσία.

Οι φερόμενοι αγοραστές των ΕΛ.ΠΕ. οφείλουν να γνω-

ρίζουν ότι η «αγορά» τους δεν έχει καμιά αξία και νομιμο-

ποίηση και ότι θα ακυρωθεί χωρίς καμιά αποζημίωση από

τη λαϊκή κυβέρνηση του αύριο, που θα προασπίζει τα λαϊκά

και κυριαρχικά συμφέροντα της πατρίδας μας.

Καλούμε αυτή την ώρα σε συγκρότηση ενός μεγάλου πο-

λιτικού και κοινωνικού μετώπου με επίκεντρο τους εργα-

ζόμενους των ΕΛ.Π.Ε για να ακυρώσουμε, όπως μπορούμε

και οφείλουμε να κάνουμε, μια εγκληματική εκποίηση που

υποθηκεύει την χώρα μας”.

Τέλος η αντιπροσωπεία της ΛΑ.Ε συναντήθηκε στα γρα-

φεία της διοίκησης των διυλιστηρίων  της Ελευσίνας  με

τους Γιάννη Ψυχογιό, μέλος του Δ.Σ των ΕΛ.ΠΕ και γενικό

διευθυντή διυλιστηρίων και εφοδιασμού, Κώστα Πανταζή

διευθυντή του διυλιστηρίου της Ελευσίνας και Λάμπρο

Κλήμο διευθυντή συντήρησης του διυλιστηρίου, όπου ενη-

μερώθηκαν.

Παναγιώτης Λαφαζάνης: Εθνικό έγκλημα το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ.

Στους εργαζόμενους των ΒΕΕ μίλησε ο Παναγιώτης Λαφαζάνης
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Στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης βρέθηκε ο Παναγιώτης λαφα-

ζάνης στις 7 Ιουνίου 2018, στα πλαίσια του συνεχιζόμενου αγώνα της ΛΑ.Ε ενάντια στο ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ, συνοδευόμενος από αντιπροσωπεία της Λαϊκής Ενότητας, αποτελούμενη από τους: Θα-

νάση Πετράκο, μέλος της Π.Γ. και υπεύθυνο για τα ζητήματα ενέργειας, Σουλτανίδου Χριστίνα, Συν-

τονίστρια της Λαϊκής Ενότητας Α΄ Θεσσαλονίκης, Χαραλαμπίδου Δέσποινα, Αμμανατίδου Λίτσα και

Γαϊτάνη Ιωάννα πρώην βουλευτίνες, Μωυσίδη Σάκη και Παυλάκο Κυριάκο, μέλη της ΛΑΕ.

Αρχικά συναντήθηκαν με το Σωματείο των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. και των εργολαβικών, και στη

συνέχεια με τους εργαζόμενους στο εστιατόριο του διυλιστηρίου.

Ο Παναγώτης Λαφαζάνης, άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή τα προβλήματα των 580 εργαζομένων

στα ΕΛΠΕ, και κυρίως των εργολαβικών, οι οποίοι είναι περίπου 130, εργάζονται με αυτό το καθε-

στώς πάνω από 10 και περισσότερα χρόνια, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, αλλά δεν παίρ-

νουν ούτε ανθυγιεινό επίδομα, επίδομα γάμου κτλ., κατά την ομιλία του τόνισε ότι: “Ειδικά για το

διυλιστήριο της Θεσ/νικης, το ξεπούλημά του θα σημάνει και το τέλος του, διότι, κατά πάσα πιθα-

νότητα, αυτό θα επιφέρει το σταμάτημα της παραγωγικής του δραστηριότητας, και τη μετατροπή

του σε μία εμπορική επιχείρηση, με ότι αυτό συνεπάγεται για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας,

αλλά και για την απασχόληση των εργαζομένων.

Οι εργαζόμενοι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πληρώσουν πρώτοι τη νύφη, με τη διάλυση των εργα-

σιακών σχέσεων. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα να προχωρήσει σε αυτό το εθνικό

έγκλημα.

Η Λαϊκή Ενότητα θα κάνει ότι είναι δυνατόν, μαζί με τους εργαζόμενους, και μαζί με το λαό, για

να αποτρέψει αυτή τη πράξη εθνικής προδοσίας. Η συμβολή του ίδιου, όταν ήταν Υπουργός Ενέρ-

γειας, ήταν να αποκαταστήσει τη νομιμότητα η οποία παραβιαζόταν όλα τα προηγούμενα χρόνια,

όταν το μάνατζμεντ δεν το είχε το δημόσιο, όπως θάπρεπε, αλλά είχε παραχωρηθεί στην πλευρά

Λάτση”.

Τέλος, μιλώντας ειδικά για τους εργολαβικούς εργαζόμενους, οι οποίοι επί χρόνια καλύπτουν πά-

γιες και διαρκείς ανάγκες, δεσμεύτηκε ότι η Λαϊκή Ενότητα θα ζητήσει άμεσα συνάντηση με τον

Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο των ΕΛ.ΠΕ. για να του θέσει το ζήτημα της κατάργησης των

εργολαβιών, και μετατροπής των συμβάσεων όσων σήμερα εργάζονται σε εργολάβους, σε συμβά-

σεις αορίστου χρόνου από τα ΕΛΠΕ.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων τόνισαν τη συμβολή του Παν. Λαφαζάνη ως ο μόνος και ο πρώ-

τος Υπουργός που ανέθεσε το μάνατζμεντ στο Δημόσιο, όπως του ανήκε.

Τέλος, έγινε συνάντηση με τη Διεύθυνση της επιχείρησης, στα γραφεία της διοίκησης των διυλι-

στηρίων της Θεσσαλονίκης με τους Χριστόφορο Αντώτσιο, Δ/ντη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων,

την Μουγκριώτου Βασιλική, Δ/ντρια Υγιεινής και Ασφάλειας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και

διασφάλισης ποιότητας, τον Δανιήλ Αντωνόπουλο, Δ/ντη Λειτουργίας Διυλιστηρίου και τον Δημήτρη

Πορλίδα, Επικεφαλής Τμήματος ανθρωπίνου δυναμικού ΒΕΘ, όπου ο Παν. Λαφαζάνης ενημερώθηκε

για την πορεία του διυλιστηρίου των ΕΛΠΕ Θεσσαλονίκης, και εξέφρασε για ακόμη μία φορά την

κατηγορηματική αντίθεση της ΛΑ.Ε στο προωθημένο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ από την μνημονιακή κυ-

βέρνηση του κ.Τσίπρα.

Οι συνάδελφοι στο Καλοχώρι άκουσαν τον Παν. Λαφαζάνη
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Μετά τις ραγδάιες εξελίξεις το Προεδρείο του Σωματείου μας

συγκάλεσε στις 6 Ιουνίου 2018 έκτακτο Δ.Σ. με θέμα την Ιδιωτι-

κοποίηση των ΕΛΠΕ. Στο  πλαίσιο της δράσης ενάντια στην επι-

χειρούμενη ολοκληρωτική ιδιωτικοποίηση του Ομίλου, υπήρξε

παρέμβαση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της

Εταιρείας, όπου διαβάστηκε και κατατέθηκε Υπόμνημα με τις θέ-

σεις του Σωματείου μας εναντίον της Ιδιωτικοποίησης καθώς

έγινε και διανομή φυλλαδίων με τις θέσεις μας στους παρευρι-

σκόμενους μετόχους και δημοσιογράφους.   

Το αποτέλεσμα της εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περαι-

τέρω Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ απέδειξε για μία ακόμα φορά,

αυτό που το συνδικάτο υποστηρίζει, ότι αυτοί που θα θέλουν να

εισέλθουν στο σχήμα δεν είναι επενδυτές αλλά κερδοσκόποι,

αφού απουσιάζουν εταιρείες από τον κλάδο διύλισης αλλά και

εταιρείες από τον χώρο του up stream (δραστηριότητες υδρογο-

νανθράκων) και έχουν προσέλθει μόνο traders πετρελαίου.   

Το Σωματείο διαφωνεί με την πώληση της μεγαλύτερης ενερ-

γειακής εταιρείας της χώρας και αυτό θα επιδιώξει να αποτρέψει.

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, εκμεταλλευόμενοι την

έξοδο των εκδρομέων έγινε διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων

στο Νομό Αττικής, Θεσσαλονίκης και Κομοτηνής. Είχαμε επαφές

με τους όμορους Δήμους Ελευσίνας, Μάνδρας, Μεγάρων όπου

συζητήθηκαν οι θέσεις και οι σκέψεις μας για το πως θα αποτρα-

πούν τα σχέδια της κυβέρνησης.   

Έγιναν συναντήσεις με την Ομοσπονδία μας (ΠΟΕ), τα Εργα-

τικά Κέντρα (ΕΚΕΔΑ και ΕΚΘ) όπου συζητήσαμε τη δράση που

απαιτείται για την κοινή μας πορεία απέναντι στην Ιδιωτικοποίηση

και δηλώσαμε για άλλη μία φορά, στη συνάντηση που είχαμε με

το ΤΑΙΠΕΔ, διαφωνία μας στο  ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.   

Έχουμε ήδη έλθει σε επαφή με δικηγόρους για την δυνατότητα

δικαστικής προσφυγή στην Ελλάδα αλλά και στο Ευρωπαϊκό Δι-

καστήριο για την ακύρωση της προγραμματισμένης πλήρους Ιδιω-

τικοποίησης. 

Προετοιμάζεται Συνέντευξη Τύπου όπου θα γνωστοποιηθούν

οι θέσεις μας και αναμένουμε τη συνάντηση που έχει προγραμ-

ματιστεί με τον Υπουργό Ενέργειας κο Σταθάκη για την Παρα-

σκευή 08/06/18. 

Στο Δ.Σ. επίσης αποφασίστηκε να συνεχιστεί ο έλεγχος της  υγι-

εινής και της ποιότητας του φαγητού και στις υπόλοιπες εγκατα-

στάσεις του ομίλου και γι΄ αυτό το λόγο ψηφίστηκε η σύμβαση με

τον ανεξάρτητο Επιθεωρητή Υγείας, ο οποίος θα προβεί σε ελέγ-

χους σε ανύποπτο χρόνο καθώς και θα εκπαιδεύσει τις Επιτροπές

Εστιατορίου ώστε να μπορούν να ασκούν αποδοτικότερα το έργο

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ

Συνάντηση με τα σωματεία του ομίλου ΕΛ.ΠΕ

και την Ομοσπονδία πραγματοποιήθηκε στα

γραφεία του ΠΣΕΕΠ στις 12 ιουνίου 2018

12/06/18. Έγινε ενημέρωση για τις δράσεις του

ΠΣΕΕΠ και της ΠΟΕ  Ομοσπονδία) ενάντια στην

επικείμενη πλήρη ιδιωτικοποίησητων ΕΛΠΕ, στο

πλαίσιο και της τέταρτης αξιολόγησης του μνη-

μονιακού προγράμματος.   

Από τις τοποθετήσεις των εκπροσώπων όλων

των Σωματείων και της Ομοσπονδίας, διαπιστώ-

θηκε η από κοινού  απαίτηση για εναντίωση - αν-

τιμετώπιση, μέσα από ένα πλέγμα πολύπλευρων

δράσεων και κινητοποιήσεων. 

Η διαδικασία της πλήρους Ιδιωτικοποίησης

προχωρά με ρυθμούς fast track και από την πα-

ρούσα κυβέρνηση. 

Τα Σωματεία μας προχωράνε άμεσα σε δρά-

σεις οι οποίες χωρίζονται τόσο όσον αφορά το

νομικό σκέλος (ΣτΕ, Ευρωπαϊκά Δικαστήρια)

όσο και στο επικοινωνιακό σκέλος (διανομή

φυλλαδίων, οργάνωση Συνεντεύξεων κ.α.).

Πέραν των παραπάνω δράσεων τίθεται σε εφαρ-

μογή στο  άμεσο χρονικό διάστημα και το σκέ-

λος των αγωνιστικών κινητοποιήσεων. 

Τόσο η Ομοσπονδία όσο και Σωματεία του Ομί-

λου έχουν ήδη στο ενεργητικό τους αποφάσεις

απεργιακών κινητοποιήσεων. 

Πρέπει να αναζητηθεί από όλα τα Σωματεία

του Ομίλου ο μέγιστος δυνατός συντονισμός

προκειμένου όλες αυτές οι δράσεις να υλοποι-

ηθούν με επιτυχία. Στο πλαίσιο αυτό όλα τα  Σω-

ματεία του Ομίλου ανασυγκροτούμε τις

δυνάμεις μας σε ένα κοινό μέτωπο αγώνα με

στόχο την ακύρωση της πλήρους Ιδιωτικοποί-

ησης του Ομίλου ΕΛΠΕ, μοναδικής προϋπόθε-

σης για τη διασφάλιση των εργασιακών θέσεων

και δικαιωμάτων καθώς και την προάσπιση της

δημόσιας περιουσίας που κινδυνεύει να εκποι-

ηθεί.   

Προχωράμε σταθερά και αταλάντευτα ενωμέ-

νοι και αποφασισμένοι στο δρόμο της υπεράσπι-

σης των σύγχρονων εργασιακών αναγκών για

μία άλλη προοπτική για εμάς και τα παιδιά μας.  

Αντιστρατευόμαστε όλες τις μνημονιακές πο-

λιτικές και τις λογικές επιτροπείας που έχουν

ενσκύψει πάνω στην ελληνική κοινωνία ελέω

Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΔΝΤ και αγωνιζόμαστε

για την ανατροπή τους και τη διασφάλιση ενός

μέλλοντος διαφορετικού για το λαό μας και

τους εργαζόμενους.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ 

ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ

ΠΟΕ, ΠΣΕΕΠ, ΠΕΠΕΚΟ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ DIAXON

Δεν καθίσαμε με σταυρω
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Στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα

όπου η ενέργεια παίζει καθοριστικό

ρόλο στην ανάπτυξη, εξωτερική πολι-

τική, περιβάλλον, η κυβέρνηση έχει δρο-

μολογήσει την πώληση του τελευταίου

ποσοστού των ΕΛΠΕ που ανήκει στο Δη-

μόσιο.

Τα ΕΛΠΕ είναι μία εταιρεία υγιέστατη

με μεγάλη προσφορά τόσο στην εθνική

οικονομία όσο και στην διεθνή πολιτική

της χώρας.

Ως εργαζόμενοι των ΕΛΠΕ θέλουμε να

ενημερώσουμε ότι το ολοκληρωτικό ξε-

πούλημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ

δε συνιστά άλλη μία ιδιωτικοποίηση αλλά είναι μεί-

ζον Εθνικό Έγκλημα απεμπόλησης των Εθνικών

συμφερόντων σε ένα νευραλγικό τομέα της χώρας

μας όπως είναι η ενέργεια. Η Αντίθεση των εργαζο-

μένων στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ που επιχειρείται με

την πλήρη ιδιωτικοποίηση τους, βασίζεται στο ότι

γνωρίζουμε:

• Τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στην χάραξη

της ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής, με τον

εφοδιασμό, τη διύλιση και την εμπορία πετρελαιοει-

δών

• Τη συμβολή τους με τον παρεμβατικό τους ρόλο

για φθηνά και ποιοτικά καύσιμα

• Τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και εμπορία

ηλεκτρικής ενέργειας και ΑΠΕ

• Την ασφάλεια στον εφοδιασμό των Ενόπλων Δυ-

νάμεων και την τήρηση των στρατηγικών αποθεμάτων της χώρας

• Την μεγάλη προσφορά τους στην εθνική οικονομία (με κύκλο εργασιών πάνω από 10 δις το χρόνο) συμμετέχοντας

στις εξαγωγές της χώρας, αφού εξάγουμε το 60% των προϊόντων που παράγουμε

• Την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, όπως στήριξη Δήμων με δωρεάν θέρμανση σε σχολεία και ευπαθείς ομάδες

• Τις ευρωπαϊκές δραστηριότητες του Ομίλου

• Την συμβολή τους στην διεθνή πολιτική της χώρας με τη συμμετοχή τους σε πετρελαιοπιθανές περιοχές του τόπου

μας σε συνεργασία με παγκόσμιους κολοσσούς (Exxon Mobil – Total – Repsol). Απορρίπτουμε και θα αντισταθούμε με

όλες μας τις δυνάμεις στην πολιτική ξεπουλήματος της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της Νοτιοανατολικής

Ευρώπης.
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ωμένα τα χέρια...
τους. Το Σωματείο δε, έχει προσφύγει

στον ΕΦΕΤ για το θέμα αυτό.   

Στην πρόταση που έβαλε προς ψή-

φιση το Αγωνιστικό Μέτωπο για να γί-

νουν άμεσα Περιφερειακές Συνελεύ-

σεις, δεν διαφωνήσαμε επί της ου-

σίας, αλλά θεωρούμε ότι προέχει η

υλοποίηση του σχεδιασμού δράσης

του Σωματείου.    

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο

Παρέμβαση στην συνέλευση μετόχων

Διανόμη φυλλαδίων

Επαφές με όμορους δήμους

Διοργάνωση συνέντευξης τύπου

Ενέργειες για συνάντηση 

με τον Υπουργό Ενέργειας
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Την Παρασκευή 08 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο

Υπουργείο Ενέργειας με τον Υπουργό κο Σταθάκη για το θέμα της Ιδιω-

τικοποίησης των ΕΛΠΕ όπου  ενημερωθήκαμε για τις εξελίξεις μετά το

άνοιγμα των προσφορών.

Ο Υπουργός σε ένα κλίμα απαξίωσης, απάθειας και προκλητικότητας,

μας δήλωσε ότι “οι  άλλοι πουλάγανε και εμείς από το 2015 υποχρεωθή-

καμε με σωστότερο τρόπο να το υλοποιήσουμε”.  Η  τακτική της κυβέρ-

νησης παραμένει η ίδια. Ελπίζουν ότι το Σεπτέμβρη θα συνασπιστούν

επενδυτές στους δύο Ομίλους που έδωσαν προσφορά  (ξέρουν κάτι ;;;)

οπότε τέλος Οκτωβρίου να υπάρξουν δεσμευτικές  προτάσεις.  

Για μία ακόμα φορά εκφράσαμε την αντίθεσή μας στο ξεπούλημα των

ΕΛΠΕ και τους φόβους μας που επαληθεύονται, ότι δηλαδή τα ΕΛΠΕ πω-

λούνται σε κερδοσκόπους και εξυπηρετούν συμφέροντα που η αριστερή

κυβέρνηση έχει υποταχθεί και δηλώσαμε την απόφασή μας να μπλοκά-

ρουμε νομικά και συνδικαλι-

στικά το ξεπούλημα τους.

Καλούμε τους εργαζόμε-

νους να είναι σε εγρήγορση

με τη μέγιστη δυνατή ενό-

τητα και συσπείρωση, απέ-

ναντι στα σχέδια της

κυβέρνησης και των Δανει-

στών, αποβάλλοντας αυτούς

που καλλιεργούν την ηττοπά-

θεια στις τάξεις των εργαζο-

μένων.

Άκαρπη η συνάντηση με τον Υπουργό Ενέργειας

ΕΓΙΝΑΝ ΝΟΜΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση και αφού ενημερωθήκαμε

για τη μέχρι τώρα πορεία της διαδικασίας και τα επόμενα στάδια αυτής από τον

Υπουργό Ενέργειας, το ΠΣΕΕΠ συγκάλεσε σύσκεψη με τα Σωματεία του Ομίλου και

την Ομοσπονδία (ΠΟΕ), για τη χάραξη κοινής πορείας.

Αποφασίσαμε να προσφύγουμε νομικά στην Ελληνική δικαιοσύνη και στο Ευρωπαϊκό

Δικαστήριο ενάντια στη διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση των ΕΛΠΕ με την οι-

κονομική συμμετοχή όλων.  

Προειδοποιούμε αυτούς που για να επιβεβαιώσουν τη συνδικαλιστική και κομματική

τους ύπαρξη, έχουν ξεκινήσει τη διασπορά ψευδών ειδήσεων κατ΄ εντολή, ότι δεν θα

τους επιτρέψουμε επ’ ουδενί να σπείρουν τη διχόνοια ανάμεσα στους εργαζόμενους.  

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Την Τετάρτη 30 Μαΐου, συμμετείχαμε

ενιαία και μαζικά στην 24ωρη Γενική

Απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ, στο πλαίσιο

συμμετοχής στην «Κοινωνική Συμμα-

χία» και δηλώσαμε το αγωνιστικό μας

παρόν στις κατά τόπους συγκεντρώσεις.

Συμμετείχαμε με όλα τα Συνδικάτα της

περιοχής μας για την Αθήνα στην Παν-

θριασιακή απεργία στην πλατεία Ηρώων

της Ελευσίνας στις 10:00  π.μ. και για τη

Θεσσαλονίκη στο Υπουργείο Μακεδο-

νίας Θράκης.

ΕΝΩΣΑΜΕ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ

ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΞΑΜΕ:

ΟΧΙ στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση

των ΕΛΠΕ. Φτάνει πια η εργολαβοποί-

ηση, μόνιμες θέσεις εργασίας με αξιο-

πρεπείς όρους και αμοιβές

Να σταματήσει η φορολογική επι-

δρομή και η καταλήστευση του εισοδή-

ματός μας

Κατάργηση του Νόμου – λαιμητόμου

Κατρούγκαλου για το συνταξιοδοτικό,

που μετατρέπει τις συντάξεις σε βοηθή-

ματα
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Η Ιδιωτικοποίηση αλλά και το θέμα της Προστασίας των

Προσωπικών Δεδομένων των μελών του Σωματείου μας

κυριάρχισαν στο έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σω-

ματείου μας που πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουνίου 2018.

Όσον αφορά στο θέμα της ιδιωτικοποίησης, αποφασί-

σαμε να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας με τις ακόλουθες

ενέργειες:

Εκπροσώπηση από Δικηγόρο: 

Αναθέσαμε με 17 ψήφους Υπέρ και 1 Κατά (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

ΜΕΤΩΠΟ) σε Δικηγορικό Γραφείο να συγκροτήσει φά-

κελο για την Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και να τον κατα-

θέσει στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή δικαιοσύνη με

άσκηση και υποστήριξη σχετικών αγωγών αιτήσεων ακύ-

ρωσης και αναφορών.   

Αγορά Μετοχών: 

Με προτροπή του εξειδικευμένου Δικηγόρου για την πε-

ραιτέρω θωράκιση των θέσεων μας αλλά και την διασφά-

λιση του έννομου συμφέροντος μας, αποφασίσαμε με

ψήφους 12 Υπέρ, 4 Κατά, 1 Αποχή και 1 Λευκό, να αγορα-

στούν από το ΠΣΕΕΠ 30 μετοχές των ΕΛΠΕ. 

Επιστημονική Επιτροπή:

Για την ανάδειξη και στήριξη των θέσεων μας αλλά και

τη μέγιστη δυνατή συνεργασία με το δικηγορικό γραφείο,

αποφασίσαμε να συστήσουμε Επιστημονική Επιτροπή

αποτελούμενη από συναδέλφους.

Απεργιακές κινητοποιήσεις:

Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε εντός του Ιουλίου σε

μία 48ωρη και μία 24ωρη προειδοποιητική απεργία για το

θέμα της Ιδιωτικοποίησης με ψήφους 11 Υπέρ, και σε συ-

νέχεια της συνάντησης που είχαμε με τα Σωματεία του

Ομίλου και την ΠΟΕ στα Γραφεία του ΠΣΕΕΠ θα ζητή-

σουμε να συνδράμουν και αυτοί στην απεργία. Κατατέ-

θηκε πρόταση από την παράταξη της ΕΛΚΕ για

πραγματοποίηση Περιφερειακών Συνελεύσεων πριν τις

απεργιακές κινητοποιήσεις η οποία μειοψήφησε (7 Υπέρ).

Ενημέρωση Ενεργειακών  Δημοσιογράφων: 

Παράλληλα στα πλαίσια της ενημέρωσης των φορέων

για τον αγώνα μας ενάντια στην Ιδιωτικοποίηση αποφασί-

σαμε με 17 ψήφους Υπέρ και 1 Λευκό (ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕ-

ΤΩΠΟ) μέσα στον Ιούλιο να πραγματοποιηθεί γεύμα

ενημέρωσης στους ενεργειακούς δημοσιογράφους έτσι

ώστε να προβάλλουμε τις θέσεις μας στους εκπροσώπους

του Τύπου χωρίς παρερμηνείες.

Οικονομικά:

Στο οικονομικό σκέλος, εγκρίθηκαν με ψήφους 17 Υπέρ

και 1 Κατά (Αγ. Μέτωπο) τα ποσά που δαπανήθηκαν για

την αγορά φυλλαδίων και το ποσό για την αγορά των δύο

πανό με 17 Υπέρ και 1 Λευκό (Αγ. Μέτωπο). 

Επίσης μετά από απαίτηση πολλών εργαζομένων για τη

ζωντανή μετάδοση των Δ.Σ. μέσω του προσωπικού Αριθ-

μού Μητρώου του κάθε εργαζόμενου, εγκρίθηκε το ποσό

των 1.000 ευρώ για αγορά εξοπλισμού για την ζωντανή

μετάδοσή τους, με 11 ψήφους Υπέρ και 1 Κατά (Αγ. Μέ-

τωπο) αφού αποχώρησαν οι παρατάξεις της ΕΝΙΑΙΑΣ και

ΕΛΚΕ.

Στο δεύτερο σκέλος, έγινε παρουσίαση του Γενικού Κα-

νονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων από εξει-

δικευμένο επιστήμονα, ο οποίος μας ανέλυσε τους

κινδύνους που ενέχει ο νέος Κανονισμός και τις ενέρ-

γειες προστασίας που πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να

θωρακίσουμε το Σωματείο μας.   

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Δεν εφησυχάζουμε. 

Οργανώνουμε τον αγώνα μας, συσπειρωνόμαστε  γύρω

από το Σωματείο για να σταματήσουμε το ξεπούλημα των

ΕΛΠΕ.

Καλούμε όλους να βρίσκονται σε αγωνιστική εγρή-

γορση, γιατί πολύ σύντομα και εν μέσω καλοκαιριού θα

κληθούμε να υπερασπιστούμε τη δουλειά και το μέλλον

μας.  

Εκτακτο Διοικητικό συμβούλιο με θέμα την ιδιωτικοποίηση

και τα προσωπικά δεδομένα των συναδέλφων μας
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Στο πλαίσιο του σχεδιασμού των Σωματείων του Ομί-

λου  για την αποτροπή της πλήρους Ιδιωτικοποίησης με

τη στήριξη της ΠΟΕ και των Εργατικών Κέντρων, προ-

χωρήσαμε σε απεργιακές κινητοποιήσεις στις 12, 13 και

14 Ιουλίου 2018.   

Στήλαμε ένα ηχηρό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση

ότι δεν πρόκειται να συμβάλλουμε με κανένα τρόπο

στην υλοποίηση μιας τέτοιας καταστροφικής απόφασης,

της οποίας τις συνέπειες θα πληρώσουμε όλοι οι Έλλη-

νες. Γιατί:

•• τα ΕΛΠΕ ποτέ δεν δανείστηκαν από το Ελληνικό Δη-

μόσιο αντίθετα βοηθούν με την κοινωνική πολιτική τους

και ευαισθησία

•• είναι υπεύθυνα και κρατούν τα στρατηγικά  αποθέ-

ματα της χώρας

•• τροφοδοτούν τις ένοπλες δυνάμεις και σώματα

ασφαλείας

•• επενδύουν στην πράσινη ανάπτυξη με σεβασμό  στο

περιβάλλον

•• προσφέρουν στην εθνική οικονομία με κύκλο  εργα-

σιών πάνω από 10 δις το χρόνο και έχουν παρεμβατικό

ρόλο στο κόστος αλλά και την ποιότητα των καυσίμων

•• συμβάλλουν στη διεθνή ενεργειακή πολιτική  με τη

συμμετοχή τους σε πετρελαιοπιθανές περιοχές  της

χώρας μας, σε συνεργασία με παγκόσμιους κολοσσούς

(Exxon Mobil, Total, Repsol) και αποτελούν τα  ΕΛΠΕ  πυ-

λώνα σταθερότητας και εγγύησης για τη χώρα.

•• ο ιδιώτης – επενδυτής γίνεται κυρίαρχος σε  τρία

Διυλιστήρια (βραβευμένα με διακρίσεις, δεύτερα στον

κόσμο), σε DIAXON, Elpedison, EKO, BP Εμπορία,  Ναυ-

τιλιακή ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, σε θυγατρικές εταιρείες του  εξω-

τερικού (Βουλγαρία, Μαυροβούνιο, Κύπρο, Σερβία,

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ. 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Η κυβέρνηση, συνεχίζει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, την προσπάθεια

εκποίησης της εθνικής ενεργειακής βάσης υπονομεύον-

τας την ανάπτυξη και την ασφάλεια της χώρας. Με πρό-

σχημα τις δήθεν μνημονιακές δεσμεύσεις εξακολουθούν

να προωθούν το έγκλημα πώλησης του ποσοστού 35% του

Δημοσίου που κατέχει στα ΕΛΠΕ, σε ξένα συμφέροντα (κά-

ποια εκ των οποίων, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ελέγχον-

ται δικαστικά για πρακτικές διαφθοράς) τα οποία

επιβουλεύονται όχι μόνο οικονομικά αλλά και γεωστρατη-

γικά την ευρύτερη περιοχή.

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΕΣ, 

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΛΗΘΕΙΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ
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Σκόπια) 

•• Τα καθαρά κέρδη το 2017 ήταν 372 εκ. Ευρώ συν

φόροι και μερίσματα προς το Δημόσιο. Η κυβέρνηση λέει

για πλεονάσματα μέχρι το 2020, 8,5 δις και δίνουν τα

ΕΛΠΕ 500 εκ.; Αυτό που ισχυρίζονται (Σταθάκης) ότι “τι να

κάνουμε πουλάει και ο ιδιώτης” δεν πείθει κανένα. Να μας

πει, γιατί ξέρει (άραγε και πόσοι άλλοι) ότι θα μπουν νέα

σχήματα στο προσκήνιο, άσχετα που έληξαν οι ημερομη-

νίες προσφορών. Να μας δείξουν τι ζητάνε από τους υπο-

ψήφιους, τι προσφέρουν αυτοί σαν αγοραστές, ποια είναι

τα επενδυτικά προγράμματα γα τον όμιλο και τις θέσεις

εργασίας.

Σχεδίασαν λοιπόν μία εταιρεία holding όπου το δημόσιο

θα έχει πλειοψηφία στις εξορύξεις. Τώρα αν θα δεχτούν

οι υπόλοιπες εταιρείες που συμμετέχουν ή ο ιδιώτης που

θα έχει το 50,1% των ΕΛΠΕ είναι μια άλλη ιστορία. Όλα

αυτά, διότι στο επικαιροποιημένο του 2015 υπέγραψαν

σαν μνημονιακή υποχρέωση της χώρας 500 εκ. ευρώ από

την πώληση των ΕΛΠΕ , ποσοστό του Δημοσίου (35%). 

Τα επόμενα βήματα:

Τα Σωματεία του Ομίλου προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη

για να αποτρέψουν την πώληση των ΕΛΠΕ.

Συγκεκριμένα:

1) Προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Τα Σωματεία του Ομίλου ετοιμάζουν φάκελο για προ-

σφυγή στα ελληνικά και ευρωπαϊκά Δικαστήρια ενώ ήδη

δρομολογούνται αντίστοιχες κινήσεις προς τις αρμόδιες

Αρχές, δηλαδή τη Επιτροπή Ανταγωνισμού, την Επιτροπή

Κεφαλαιαγοράς, τη ΡΑΕ κλπ. 

2) Απεργιακές κινητοποιήσεις κατά της πώλησης
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Αντιλαμβανόμαστε πλήρως το απόλυτο αδιέξοδο

στο οποίο έχει φτάσει η κυβέρνηση οδηγούμενη

από την εμμονική της στάση απέναντι στο ξεπού-

λημα των ενεργειακών εταιρειών και ειδικότερα

των ΕΛΠΕ.

Είναι αλήθεια ότι περιμέναμε γρηγορότερα να βά-

λουν στο τραπέζι, μέσω των ελεγχόμενων από τους

ίδιους και καλοπληρωμένων από την Διοίκηση της

Εταιρείας ΜΜΕ, το χαρτί των αποδοχών μας.

Όμως είναι θλιβερό να μην αντιλαμβάνονται ότι

όλα αυτά τα νούμερα που παρουσιάζουν ότι δήθεν

"παίρνουμε" και για τα οποία αποδίδουμε στο σύ-

νολο τους τόσο τους φόρους που μας αναλογούν

όσο και τις ασφαλιστικές εισφορές, έρχονται σε αν-

τιδιαστολή με τα καμώματα ενός ξεχασιάρη Υπουρ-

γού που δεν θυμήθηκε να δηλώσει στην εφορία ένα

εκατομμύριο ευρώ αλλά και περισσότερα από δέκα

ακίνητα (!!!) αλλά και την επιλεκτική του αμνησία,

αφού στις 17 Μαρτίου 2018 δήλωνε ότι «υπάρχει

πρόταση πώλησης των μετοχών των ΕΛΠΕ στο Χρη-

ματιστήριο».

Όσο αυτοί αλλά και ο ... αλληλέγγυος πρωθυπουρ-

γός της χώρας ο οποίος το 2011 δήλωνε ότι είναι

έγκλημα το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ  και το 2018 απο-

φάσισε να γίνει αυτός ο εγκληματίας, υπηρετώντας

πολιτικές που τους επιβάλλουν ξένα κέντρα, τόσο

εμείς θα κλιμακώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στις

καταστροφικές για τον τόπο πολιτικές τους. 

Προειδοποιούμε τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ να μην

εμπλακεί και να μην πλειοδοτεί σε λογικές του πα-

ρελθόντος σχετικά με τους μισθούς των εργαζομέ-

νων γιατί διαφορετικά θα ανοίξουν οι ασκοί του

Αιόλου και τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά

για κάποιους …

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ 
ΚΑΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Ο
ι εργαζόμενοι είναι γνωστό ότι είναι η ρα-

χοκοκαλία κάθε μικρής ή μεγάλης επιχεί-

ρησης. Είναι αυτοί που με το ζήλο και την

ανταποδοτικότητα τους (πάντα με τις σωστές κι-

νήσεις των διοικούντων) μπορούν να πάνε μπρο-

στά μια εταιρία. Και είναι κρίμα για όλους αυτοί

να γίνονται βορά σε διάφορα συμφέροντα που

σαν σκοπό έχουν μόνο να βλάψουν τους εργαζό-

μενους και την ιδία την επιχειρήση.

Δεν πρόκειται να μας λυγίσει η χιλιομασημένη καραμέλα

του «εργαζόμενου Σεΐχη» αλλά αντίθετα θα δυναμώσουμε

τον αγώνα μας, μετά από την απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ να προ-

χωρήσει τον διαγωνισμό, ακόμα και με εταιρεία που σύμ-

φωνα με δημοσιεύματα, ελέγχεται δικαστικά για πρακτικές

διαφθοράς!!!  Πιστεύουμε ότι τα ΕΛΠΕ μπορούν και πρέπει

να παραμείνουν υπό το Δημόσιο έλεγχο για να προστατεύε-

ται ο Έλληνας καταναλωτής, για να είναι εθνικά ασφαλής ο

Έλληνας πολίτης αλλά και για να έχει ένα καλύτερο μέλλον

το ελληνόπουλο μέσα από την ανάπτυξη, ατμομηχανή της

οποίας πρέπει να είναι τα ΕΛΠΕ.

ΑΣ ΜΗΝ ΞΕΧΝΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟΙ, ΟΤΙ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ 
ΕΧΟΥΝ ΧΑΘΕΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ
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Αποτελεί μια χρόνια φλεγμονή των αεραγωγών (βρόγ-

χων) στην οποία συμμετέχουν πολλά διαφορετικά κύτ-

ταρα προκαλώντας στένωση των αεραγωγών και κατά

συνέπεια βήχα, δύσπνοια, βάρος στο στήθος, συριγμό

(σφύριγμα). Τα συμπτώματα αυτά μπορεί να υπάρχουν

μεμονωμένα ή να συνυπάρχουν. 

Το άσθμα χαρακτηρίζεται από βρογχική υπεραντιδρα-

στικότητα (υπεραπαντητικότητα) η οποία εκφράζεται από

βήχα στο γέλιο, στην παρατεταμένη ομιλία, στις φωνές

και από νυκτερινές αφυπνίσεις. 

Είναι σαφές ότι η βρογχική υπεραντιδραστικότητα

είναι γενικός όρος και σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό

μπορεί να παρατηρηθεί σε όλα τα άτομα, όπως είναι επί-

σης σαφές ότι στα άτομα με άσθμα αλλά και στα αλλερ-

γικά άτομα χωρίς άσθμα εμφανίζεται υψηλού βαθμού

υπεραντιδραστικότητα των βρόγχων. Εντούτοις και με-

ταξύ των ασθματικών υπάρχει διαφοροποίηση. 

Υπάρχουν άτομα χωρίς εμφανή και σταθερά συμπτώ-

ματα και άλλα άτομα με καθημερινά συμπτώματα. 

Οι βρόγχοι αντιδρούν σε κάθε ερέθισμα που θεωρούν

επικίνδυνο για τον οργανισμό (αυτοάμυνα) με τον ίδιο

τρόπο, έχοντας ως στόχο την απομάκρυνση του. Πως το

κάνουν αυτό; Στενεύουν ώστε να περιορίσουν την εί-

σοδο του ερεθίσματος, δημιουργούν βήχα για να το απο-

μακρύνουν και παράγουν βλέννη (εκκρίσεις) αφενός για

να προστατευτούν οι ίδιοι και αφετέρου για να διευκο-

λύνουν την απομάκρυνση του αιτίου. 

Το άσθμα είναι μια νόσος με πολλά πρόσωπα (φαινότυ-

πους). Στις ημέρες μας το να διαγνώσει κάποιος άσθμα

δεν είναι αρκετό αλλά θα πρέπει να καθορισθεί και ο φαι-

νότυπος ώστε να υπάρξει η αντίστοιχη θεραπεία. 

Άσθμα μπορεί να είναι ένας χρόνιος βήχας. Μπορεί να

εκφράζεται μετά από ένα κοινό κρυολόγημα (μεταλοιμώ-

Το άσθμα είναι μια χρόνια 

πάθηση του αναπνευστικού

συστήματος.

Αποτελεί ένα παγκόσμιο 

πρόβλημα υγείας 

από το οποίο πάσχουν 

περίπου 300 εκ. άτομα 

στον κόσμο, ενώ στη χώρα

μας περίπου 500 χιλ. άτομα

(παιδιά και ενήλικες).

ΑΣΘΜΑ: ΕΝΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.
δες), μετά από έκθεση σε κρύο ή ξηρό αέρα, μετά από

άσκηση, στην εργασία (επαγγελματικό), την άνοιξη (ατο-

πικό) ή χωρίς αιτία (ενδογενές). 

Μπορεί να είναι επεισοδιακό, ήπιο επίπονο, μέτριο επί-

πονο, βαρύ επίπονο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων,

το βρογχικό άσθμα οφείλεται σε κάποιο αλλεργιογόνο,

όπως για παράδειγμα η γύρη, οι μύκητες, τα ακάρεα οι-

κιακής σκόνης, τα επιθήλια κατοικίδιων, ορισμένες τρο-

φές (γαλακτοκομικά προιόντα, οστρακοειδή, κ.α),

φάρμακα οπότε μιλάμε για αλλεργικό βρογχικό άσθμα.

Τα περισσότερα περιστατικά άσθματος ενηλίκων ξεκι-

νούν στην παιδική ηλικία. Τα 2/3 των παιδιών με άσθμα

βλέπουν την ασθένεια να εξαφανίζεται στην εφηβεία

τους ενώ στο 1/3 επανεμφανίζεται στην ενήλικη ζωή. Ο

κίνδυνος εμφάνισης άσθματος συνδέεται με γενετικούς

παράγοντες (κληρονομούμενα γονίδια) καθώς και με πε-

ριβαλλοντικούς (έκθεση σε ρύπους και αλλεργιογόνα).

Όταν αλληλεπιδρούν αυτοί οι παράγοντες, ο κίνδυνος

εμφάνισης άσθματος αυξάνεται περαιτέρω.

Η διάγνωση του άσθματος γίνεται με τη λήψη ιστορι-

κού και τα συμπτώματα του ασθενούς, καθώς επίσης και

με την ανταπόκριση που εμφανίζει στη θεραπεία που προ-

τείνει ο Πνευμονολόγος. Ωστόσο πολλές φορές χρειάζε-

ται να γίνουν κάποιες εξετάσεις προκειμένου να

βοηθήσουν στη διάγνωση του άσθματος όπως σπιρομέ-

τρηση (η πλέον ειδική εξέταση), ροομέτρηση, δοκιμασία

πρόκλησης, δοκιμασία άσκησης και έλεγχος αλλεργίας.

Τα συμπτώματα του άσθματος μπορεί να υποχωρήσουν

από μόνα τους ή να χρειασθούν θεραπεία. 

Η θεραπεία του άσθματος γίνεται με τα βρογχοδια-

σταλτικά ή ανακουφιστικά φάρμακα, που χορηγούνται

όταν εκδηλωθούν τα συμπτώματα και με τα προληπτικά

φάρμακα τα οποία χορηγούνται στα ενδιάμεσα των

ασθματικών κρίσεων διαστήματα και στοχεύουν στην

πρόληψη νέων κρίσεων. Κάθε άτομο είναι διαφορετικό
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Το Σωματείο μας εύχεται 
σε όλους τους εργαζομένους υγεία 

& ευτυχία για το νέο έτος!

και δεν χρειάζεται το ίδιο επίπεδο θεραπείας.

Τα σκευάσματα τα οποία χρησιμοποιούνται για

την ρύθμιση του άσθματος είναι οι β2 διεγέρ-

τες, τα εισπνεόμενα στεροειδή, τα αντιχολινερ-

γικά, τα αντιλευκοτριενικά και σε παροξυσμούς

τα συστηματικά στεροειδή. Σε συγκεκριμένους

φαινότυπους και στάδια βαρύτητας χρησιμοποι-

είται η ανοσοθεραπεία έναντι αλλεργιογόνων.

Το βρογχικό άσθμα είναι ένα πολυπαραγον-

τικό και δύσκολο πρόβλημα, το οποίο όμως με

την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη θερα-

πεία και την τακτική παρακολούθηση δεν περιο-

ρίζει τον πάσχοντα από καμία φυσιολογική

δραστηριότητα, ούτε επηρεάζει την ποιότητα

ζωής του.

Αν έχω άσθμα…

•• Αποφυγή γνωστών παραγόντων επιδείνω-

σης των συμπτωμάτων.

•• Αποφυγή καπνίσματος (ενεργητικό-παθη-

τικό).

•• Προσοχή σε φάρμακα (πχ. Ασπιρίνη, κολλύ-

ρια και αντιυπερτασικά με β-αναστολείς, κα).

•• Αποφυγή ακάρεων οικιακής σκόνης. Μην τι-

νάζετε. Προτιμάτε την ηλεκτρική σκούπα. Χρη-

σιμοποιείτε συνθετικά μαξιλάρια. Αερίζετε συχνά το σπίτι.

•• Απομάκρυνση των κατοικίδιων ζώων από το σπίτι ή τουλάχιστον

από την κρεβατοκάμαρα σας.

•• Μπορείτε να τρώτε ότι θέλετε, εκτός αν έχετε παρατηρήσει ότι

κάτι συγκεκριμένο σας πειράζει.

• Αποφεύγετε τη μετακίνηση σε χώρους με μεγάλη διαφορά θερ-

μοκρασίας.

• Προσοχή στις συναισθηματικές φορτίσεις (έντονο γέλιο, κλάμα,

θυμός, φωνές).




