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Μέχρι το «Βουνό των Θεών» 

τον Όλυμπο 

έφθασε το ΠΣΕΕΠ!
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To Σωματείο μας εδώ και καιρό δίνει ένα τιτάνιο αγώνα

έναντι στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ που σχεδιάζει η κυβέρνηση.

Οι δράσεις μας πολλές και συνεχείς. 

Τυπώσαμε ενημερωτικό φυλλάδιο και το διανείμαμε σε διά-

φορα κομβικά σημεία, όπως διόδια, λιμάνια, αεροδρόμια κ.α.

Προσφύγαμε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Επιτροπή

Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενημερώσαμε στους

Ευρωβουλευτές, δώσαμε συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής

Ενημέρωσης για να γνωστοποιήσουμε τις επιπτώσεις που θα

έχει για την οικονομία η πλήρης ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ και

στείλαμε εξώδικο στο ΤΑΙΠΕΔ.

Και φυσικά δεν επιτρέψαμε την είσοδο στις ΒΕΑ και ΒΕΕ για

να τις δουν οι «υποτιθέμενοι επενδυτές» της Glencore.

Και ο αγώνας συνεχίζεται σε όλα τα μέτωπα. 

Ακόμη και στις απειλές και στην προσπάθεια ενοχοποίησης

της συνδικαλιστικής δράσης του ΠΣΕΕΠ που στόχο έχουν να

αδρανοποιήσουν τη συνδικαλιστική μας παρέμβαση ώστε να πε-

τύχουν το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.

Προφανώς η Κυβέρνηση είχε στο μυαλό της ότι την ώρα που

ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τον ιδρώτα, την αξιοπρέπεια και το

μέλλον των εργαζομένων, οι εργαζόμενοι θα στρώναμε και κόκ-

κινο χαλί.

Για μια ακόμα φορά πλανώνται πλάνην οικτρά!!

Δηλώνουμε ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους, ότι το Συνδικάτο

μας δεν εκβιάζεται, δεν ανέχεται καμία προσβολή και κανενός

είδους απειλή, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε μια καλύτερη και

ελπιδοφόρα προοπτική για τους εργαζόμενους αντιπαλεύοντας

για τους εργαζόμενους όποιες πρακτικές χρησιμοποιούν οι σύγ-

χρονοι εφιάλτες για να γίνουν τα ΕΛΠΕ λάφυρο στα χέρια κερ-

δοσκόπων.
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Σε ένα πλαίσιο συναντίληψης με τους εργαζόμενους για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, ο κ. Αρβανι-

τίδης κάλεσε και πάλι τον αρμόδιο Υπουργό να δώσει εξηγήσεις για την πορεία της προβληματικής εκποίησης που

έχει δρομολογηθεί και για την στάση της κυβέρνησης έπειτα από την παρέμβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κα-

τόπιν προσφυγής του Σωματείου.

Ο στρατηγικός ρόλος των ΕΛ.ΠΕ. για την ελληνική οικονομία και την ασφάλεια της χώρας απαιτεί σοβαρότητα και

υπευθυνότητα για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των δυνατοτήτων της εταιρείας και την μεγιστοποίηση των ωφε-

λειών για την πατρίδα και την κοινωνία.

Παράλληλα, εκδόθηκε και η σχετική ανακοίνωση του Τομέα Ενέργειας του Κινήματος Αλλαγής:

«Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε με έντονο προβληματισμό τη διαδικασία πώλησης της πλειοψηφίας των

μετοχών των ΕΛ.ΠΕ. από το ΤΑΙΠΕΔ.

Μιας διαδικασίας, που όπως έχει δομηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ, αφήνει αναπάντητα ερωτήματα για την ορθή διασφάλιση

του δημοσίου συμφέροντος εν γένει όσο και ειδικότερα του συμφέροντος των ΕΛΠΕ, των βασικών μετόχων των

ΕΛΠΕ, των επενδυτών που κατέχουν μετοχές των ΕΛΠΕ, καθώς βεβαίως και των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.

Ο ρυθμιστικός, παρεμβατικός και αναπτυξιακός ρόλος που έχουν τα ΕΛΠΕ στην πετρελαϊκή αγορά δεν μπορεί να

θυσιάζεται σε πολιτικά και κερδοσκοπικά συμφέροντα.

Η οικονομική ευρωστία των ΕΛ.ΠΕ. τα καθιστούν ικανά να χρηματοδοτήσουν τα επενδυτικά προγράμματα που χρει-

άζονται, ώστε να διευρύνουν την επιχειρηματική τους βάση και την ανταγωνιστικότητα τους και αυτό φάνηκε με τα

αποτελέσματα του εξαμήνου (473 εκ EBITDA).

Καλούμε την κυβέρνηση να δώσει αναλυτικές εξηγήσεις για την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μιας από

τις σημαντικότερες και πλέον κερδοφόρες ελληνικές επιχειρήσεις και να αναλάβει τις ευθύνες της, γιατί ο Έλληνας

καταναλωτής, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η βιομηχανία, η αγροτική οικονομία, οι μεταφορές, κινδυνεύουν να κα-

ταστούν έρμαιο, πολυεθνικών που καραδοκούν να ελέγξουν την εγχώρια αγορά».
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Την στήριξη του στον αγώνα των εργαζομέ-

νων στα Ελληνικά Πετρέλαια ενάντια στην πε-

ραιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, εξέφρασε

ο βουλευτής β' Θεσσαλονίκης, Γιώργος Αρβα-

νιτίδης, υπεύθυνος για την Ενέργεια και το

Περιβάλλον της ΚΟ της Δημοκρατικής Συμπα-

ράταξης και του Τομέα Ενέργειας του Κινή-

ματος Αλλαγής.

O υπεύθυνος τομέα του ΚΙΝ.ΑΛ επισκέ-

φθηκε το Διυλιστήριο στις ΒΕΑ και ενημερώ-

θηκε από το Προεδρείο μας για τις

θέσεις και τις δράσεις του Σωμα-

τείου μας στην προσπάθειά του για

την ακύρωση της περαιτέρω Ιδιωτι-

κοποίησης των ΕΛΠΕ.

Μας ενημέρωσε για τις θέσεις της

∆ημοκρατικής Συμπαράταξης και

του Κινήματος Αλλαγής και δεσμεύ-

τηκε για τη στήριξή του στην κοινή

επιδίωξή μας για τη διασφάλιση του

∆ημοσίου συμφέροντος αλλά και τη

διατήρηση του στρατηγικού ρόλου

των ΕΛΠΕ.

ΤΙΣ ΒΕΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝ.ΑΛ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ

Εξηγήσεις για τα ΕΛ.ΠΕ. ζητά από το Σταθάκη ο Αρβανιτίδης
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Η προκλητική στάση της Κυβέρνησης να ξεπου-

λήσει οτιδήποτε μπορεί να βγάλει τη χώρα από

το τέλμα, φαίνεται και από την εμμονική επιδίωξη

για το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. Η επιλογή της Κυ-

βέρνησης να συναινέσει την πώληση των ΕΛ.ΠΕ

αντί να σχεδιάσει και να θέσει άμεσα σε εφαρ-

μογή ένα αναπτυξιακό μοντέλο με οδηγό όλες τις

ενεργειακές επιχειρήσεις της χώρας, αποτελεί μια

πρωτοφανή βιασύνη, στα όρια του μένους.

Ακούγεται το τελευταίο διάστημα ότι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρά τις αντίθετες ει-

σηγήσεις και νομικές γνωμοδοτήσεις που έλαβε, λύγισε υπό τις αφόρητες πιέσεις και δώρισε

στην Κυβέρνηση τη σύμφωνη γνώμη της, καθώς η Κυβέρνηση δεν μπορούσε να λύσει το

πρόβλημα με νομοθετική ρύθμιση (δεν θα μπορούσε με τροποποίηση της ελληνικής νομο-

θεσίας να τροποποιήσει τους κανόνες της ΕΕ που εφαρμόζονται στην περίπτωση αυτή!)...

Όμως, με τον τρόπο αυτό - αν ισχύουν οι πληροφορίες που φέρουν την Επιτροπή Κεφαλαι-

αγοράς να έχει λυγίσει - ας γνωρίζουν όλοι οι εμπλεκόμενοι ότι δεν έλυσαν το ζήτημα. Απο-

πειρώνται μόνο να το παρακάμψουν ή να το κρύψουν κάτω από το χαλί... Διότι να το λύσουν

με τον τρόπο αυτό δεν μπορούν.

Με δεδομένο ότι ο ξεχασιάρης υπουργός με μεγάλη "αποφασιστικότητα" βιάζεται να τα

ξεπουλήσει, είμαστε διατεθειμένοι από την πλευρά μας να του αποδείξουμε άλλη μια φορά

πως η δική του "αποφασιστικότητα" ωχριά, μπροστά στην Αποφασιστικότητα των εργαζομέ-

νων όταν πρόκειται για τον Δίκαιο Αγώνα τους.

Το Σωματείο μας, έχοντας ασφαλώς διαβλέψει και προετοιμαστεί για ένα τέτοιο ενδεχό-

μενο (επιμονής της Κυβέρνησης παρά το νόμο και υποχώρησης της Επιτροπής Κεφαλαιαγο-

ράς), έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, στην

Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ενώ μένει σε ετοιμότητα και σημαντικό

νομικό οπλοστάσιο στην περίπτωση που χρειαστεί να προσφύγουμε και δικαστικά πλέον.

Πέρα πάντως από την επιμονή της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε ένα εγχείρημα που είναι

όχι μόνο καταστροφικό για τα ΕΛ.ΠΕ. αλλά και παράνομο, πέρα από τη θέση των ελληνικών

εποπτικών αρχών (παρακολουθούμε το ζήτημα και επιφυλασσόμαστε μέχρι να ξεκαθαρίσουν

τη στάση τους), γεννάται σε όλους και ένα εύλογο ερώτημα: Οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές,

όταν βλέπουν ότι η Κυβέρνηση τους καλεί να εμπλακούν σε μία τέτοια διαδικασία, θα παρα-

βλέψουν το δίκαιο της ΕΕ, θα παραβλέψουν ακόμη και τους δικούς τους συμβούλους (που

είμαστε βέβαιοι ότι έχουν εντοπίσει τη σοβαρότητα του θέματος και των νομικών κινδύνων

που συνεπάγεται) και θα προχωρήσουν μόνο με βάση τις διαβεβαιώσεις του κ. Υπουργού;

Εμείς σε καμιά περίπτωση δεν θα είμαστε παρατηρητές σε όλα αυτά. Ο Αγώνας μας συνε-

χίζεται με Ενότητα, Αποφασιστικότητα και δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε μέχρι να ακυ-

ρώσουμε τις πολιτικές και τα συμφέροντα που απεργάζονται την πώληση τους. Πολιτικές

που στέκονται απέναντι στην Αξιοπρέπειά μας ως εργαζόμενοι, στο Ηθικό μας χρέος ως πο-

λίτες για το αύριο αυτού του τόπου, στο Κοινωνικό μας χρέος απέναντι στο συνάνθρωπο

μας, αλλά και απέναντι στην Ασφάλεια της χώρας.

Σε μια ακόμη απάντηση λοιπόν στην συνεχιζόμενη λυσσαλέα επίθεση της Κυβέρνησης στα

συμφέροντα του ελληνικού λαού, δηλώνουμε ότι η Νομική και συνδικαλιστική διεκδίκηση

του δικαίου αγώνα μας θα συνεχιστεί και για τα επόμενα βήματά της θα ενημερωθείτε στο

άμεσο μέλλον.

Το Σωματείο μας, έχει ήδη απευθυνθεί στις αρμόδιες εποπτικές αρχές 
του Ηνωμένου Βασιλείου και στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου



ΤΕΤΡΑΩΡΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗ ΤΩΝ «ΥΠΟΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ»
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Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του συνδικάτου

μας απέναντι στην Ιδιωτικοποίηση, μετά από

ενημέρωση που είχαμε για είσοδο των υποψη-

φίων αγοραστών στις εγκαταστάσεις των

ΕΛ.ΠΕ, πραγματοποιήθηκε στις 24 Αυγούστου

2018  έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο και πάρ-

θηκε απόφαση για τετράωρες Στάσεις Εργα-

σίας, ως εξής:

•• Δευτέρα 27/08/18 και ώρες 10:00 έως 14:00

στις ΒΕΑ, ΒΕΕ και Μαρούσι

•• Τρίτη 28/08/18 και ώρες 10:00 έως 14:00 στις

ΒΕΘ

•• Δευτέρα 3/09/18 και ώρες 10:00 έως 14:00

στις ΒΕΑ, ΒΕΕ και Μαρούσι

•• Τρίτη 4/09/18 και ώρες 10:00 έως 14:00 στις

ΒΕΘ

Σκοπός της κινητοποίησής μας αυτής, ήταν η

παρεμπόδιση εισόδου των «υποτιθέμενων επεν-

δυτών» στις εγκαταστάσεις.

Δεν χαρίζουμε τίποτα, οφείλουμε να μείνουμε

ενωμένοι επιδεικνύοντας τη μέγιστη δυνατή

σοβαρότητα και αγωνιστικότητα, λέγοντας ΟΧΙ

στις πολιτικές που θέλουν να ξεπουλήσουν τα

ΕΛ.ΠΕ. καταδικάζοντάς μας σε ένα αύριο χωρίς

ελπίδα.

Το Σωματείο μας μέσω του Νομικού του Συμβού-

λου  κου Κ. Τοκατλίδη, έλαβε επιστολή από το Γεν.

Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που

επιβεβαιώνει την παραλαβή της Αναφοράς μας με

Αριθ. Πρωτ.: 0885/2018 στην Επιτροπή Αναφορών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την έναρξη της

εξέτασής της.  

Υπενθυμίζουμε ότι η Αναφορά μας αφορά στη δια-

δικασία πώλησης της πλειοψηφίας των μετοχών

των ΕΛ.ΠΕ., που έχει κινηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ και η

οποία παραβιάζει σειρά κανόνων που τίθενται από

την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (κυρίως από την οδη-

γία 2004/25/ΕΚ για τις δημόσιες προσφορές εξα-

γοράς). 

Παράλληλα,  εγείρονται σημαντικά ερωτήματα ως

προς τη συμβατότητα της εν λόγω διαδικασίας με τις πολιτικές και τους κανόνες της Ε.Ε. στους τομείς της Ενέργειας

και της Κεφαλαιαγοράς τα οποία καλείται να εξετάσει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
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Εμένα την ιδέα, μου την πέταξε ο αδελφός μου, άλλος

τρελαμένος με τις περιπέτειες, αφού από νωρίς βασάνιζε

το κορμί του, υπηρετώντας την πατρίδα ως έφεδρος

αξιωματικός των ειδικών δυνάμεων, “βουτώντας” στα

βαθιά ως δύτης και “ρίχνοντας” τον εαυτό του από κάθε

εναέριο μέσο. Μου είπε ότι θα μαζευτούμε πυροσβέστες

και στρατιωτικοί να πάμε να “ξεμουδιάσουμε” λίγο στο

βουνό. Βέβαια ήξερα ότι θα ξεποδαριστούμε, αλλά μου

είπε... “λέω να το κάνουμε και για ένα άλλο σκοπό, να ανε-

βάσουμε ψηλά την πινακίδα του αγώνα του Σωματείου

μας, του ΠΣΕΕΠ, την πινακίδα του αγώνα όλων των εργα-

ζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. έναντι στο έγκλημα του ξεπουλήμα-

τος των διυλιστηρίων”. Τότε χωρίς άλλη σκέψη δέχτηκα...

Δέχτηκα, αλλά του είπα πως ήθελα επίσης να ανεβάσουμε

εκεί “ψηλά” και την Πυρασφάλεια των ΕΛ.ΠΕ. αφού στην

πρώτη μου συνέντευξη στην δουλειά, είχα πει στον διευ-

θυντή μου, ότι αυτό που θέλω είναι να πάμε όλοι μαζί ένα

βήμα πιο ψηλά την πυρασφάλεια των ΕΛ.ΠΕ., και μάλλον

είχε έρθει η ώρα να το αποδείξω.

Ημέρα Παρασκευή.

Ημέρα προετοιμασίας για όλους. Υλικά επιβίωσης για

δύο μέρες συν μια εφεδρική σε περιπτωση που τα “βρούμε

σκούρα” στο αφιλόξενο αλλά συνάμα υπέροχο περιβάλλον

του βουνού, σχοινιά και άλλα αναρρηχητικά υλικά για την

ανάβαση στο Όρος Μύτικα, το υψηλότερο κομμάτι του

Ολύμπου και απαραίτητα ιατρικά υλικά για να είμαστε αυ-

τόνομοι σε κάθε περίπτωση. Ολα αυτά έπρεπε να χωρέ-

σουν σε 4 τσάντες πλάτης, μαζί με όλη μας την ενέργεια

για αυτήν την ορειβατική περιπέτεια.

Ημέρα Σάββατο. Πρώτη συνάντηση με όλη την ομάδα,

τους πρώτους 11 αφού έλειπε ο “γιατρός” και άλλος ένας

οδηγός βουνού που θα συναντούσαμε στους πρόποδες

του Ολύμπου. Η συνάντησή μας έγινε στον Αγιο Στέφανο

και ήταν και ο πρώτος καφές της ημέρας. Μια γρήγορη

ματιά στους χάρτες, ένα brief της ημέρας και χοπ στα αυ-

τοκίνητά μας διότι οι δυο “τρελοι” του βουνού ήθελαν να

προλάβουμε να κατακτήσουμε μια κορυφή πριν “πέσει ο

ήλιος”. Είχαμε πέντε ώρες δρόμου για να φτάσουμε Ελασ-

σόνα.

Φτάνοντας εκεί θα “ανασυγκροτούσαμε τις δυνάμεις”,

αγοράσαμε “εφόδια” για το βράδυ και παραλάβαμε τους

άλλους δύο συναδέλφους.

Πορεία Ανόδου.

Και να ‘μαστε στους πρόποδες του υψηλότερου βουνού

της Ελλάδος. Μας περιμένει μια ώρα ακόμα κακοτράχα-

λου δρόμου έως το καταφύγιο “Χρηστάκη” στα 2450 μέτρα

υψόμετρο, καταφύγιο έκτακτης ανάγκης (αφού δεν στε-

λεχώνεται με προσωπικό) το οποίο έφτιαξε με μεράκι ο

ορειβατικός σύλλογος “Καλυβίων - Κοκκινοπηλου”. 

Φτάνοντας στο καταφύγιο, με γοργά βήματα διαλέξαμε

κρεβάτι-κουκέτα, αφήσαμε τις τσάντες επάνω και αναχω-

ρήσαμε μέσα σε 20 λεπτά για το επόμενο καταφύγιο έκτα-

κτης ανάγκης μόνο με τον εξοπλισμό“ασφαλείας”.

Το επόμενο καταφύγιο ήταν στην κορυφή Άγιος Αντώ-

Τ
ο οδοιπορικό μας ξεκινάει κάπου τον Σεπτέμ-

βριο και για την ακρίβεια στις 14, ημέρα Παρα-

σκευή. Η ιδέα ήρθε κάπως απρόοπτα, μετά από

συζήτηση μεταξύ του “George Mountainwalker” και του

“ Χαρμπι” οι οποίοι είδαν ότι εκείνο το Σαββατο-κύ-

ριακο θα έχει πολύ ωραίο καιρό στον Ολυμπο. Και ο

ένας και ο άλλος είναι έμπειροι οδηγοί βουνού, με τον

Γιώργο να είναι πρώην ταγματάρχης των ενόπλων δυ-

νάμεων και τον Γιάννη πρώην δασο-κομμάντο και έμ-

πειρο σχοινο-διασώστη.

Του Ζαφειρίου Στέφανου

Πυροσβέστης - Χειριστής Π/Ο Διυλιστηρίων Ελευσίνας  

Οδοιπορικό στο «Βουνό των Θεών»
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νιος, με υψόμετρο τα 2815 μέτρα με

θέα προς όλες τις κατευθύνσεις, και

ειδικά με την κορυφή Μύτικα που

ήταν ο αυριανός στόχος μας. 

Σε τούτη την κορυφή γινότουσαν τα

αφιερώματα προς τιμήν του Δωδεκά-

θεου και είναι τοποθετημένο το μετε-

ωροσκοπείο του ΑΠΘ. Τραβήξαμε

λίγες φωτογραφίες και φύγαμε για να

προλάβουμε να γυρίσουμε για να

φάμε και να κοιμηθούμε γιατί η αυ-

ριανή ημέρα θα ήταν πολύ δύσκολη.

Ημέρα Κυριακή. 

Ανάβαση στον Μύτικα, την υψηλό-

τερη βουνοκορφή του Ολύμπου και

της Ελλάδος. Υψόμετρο 2918,80

μέτρα. Μετά από ένα γρήγορο ελαφρύ

πρωινό, αναρτήσαμε τα σακκίδιά μας

με τον εξοπλισμό και το “βαρύ” πανό

του Σωματειου, και ξεκινήσαμε την

πορεία για την κορυφή. Μετά από μια

κουραστική διαδρομή δύο ωρών περί-

που, ακολουθώντας το ευρωπαικό μο-

νοπάτι Ε4, φτάσαμε στο κάτω μέρος

του Μύτικα. Εκεί στήσαμε το πανό του

ΠΣΕΕΠ, με φόντο την “ κατοικία των

Θεών” για να στείλουμε το ηχηρό μή-

νυμά μας, διαμαρτυρώμενοι για την

πώληση των ΕΛΠΕ απο “ψηλά”. Οι πιο

δυναμικοί από εμάς, ανέβηκαν αναρ-

ρηχόμενοι στον Μύτικα, ενώ οι άλλοι

παραμείνανε πίσω να προσέχουν τον

υπόλοιπο εξοπλισμό.

ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΚΚΕ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΣΕΕΠ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ.
Τις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου και Ελευσίνας των ΕΛ.ΠΕ., επισκέφθηκαν

στις 11 και 12 Οκτωβρίου 2018 τα μέλη του Κ.Ε του ΚΚΕ και οι βουλευτές του κόμματος Γκιόκας Ιωάννης και

Μανωλάκου Διαμάντω (αντίστοιχα). 

Συνομίλησαν με τους εργαζόμενους σε χώρους εργασίας και ακολούθησε συνάντηση στα γραφεία του Σω-

ματείου μας, όπου συζητήθηκε μεταξύ άλλων και το θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ.

Τόσο οι Βουλευτές, όσο και τα μέλη του ΚΚΕ τάχθηκαν κατά της ιδιωτικοποίησης όπως τόνισαν μιας από τις

ελάχιστες δημόσιες κερδοφόρες επιχειρήσεις.

Στην επιστροφή, μερικοί από εμάς επιλέξανε να κάνουν και την ανάβαση

στην κορυφή Σχολιό στα 2911μ. λίγο πιο νοτιοδυτικά από τον Μύτικα. Εκεί,

έστησα και εγώ όπως είχα υποσχεθεί το μπλουζάκι με την επιγραφή επάνω της

“ Πυρασφάλεια ΕΛΠΕ”.  

Κατάβαση. Αποχώρηση. Με βαριά καρδιά επιστρέψαμε στο καταφύγιο “Χρη-

στάκη” όπου μαζέψαμε τα πράγματά μας ώστε να επιστρέψουμε στην Αθήνα,

διότι μαγευτήκαμε από την ομορφιά αυτού του βουνού και την “αγριάδα του”,

αλλά και από την υπερηφάνεια της εκπλήρωσης του στόχου μας.

Ελπίζοντας λοιπόν να εισακουστεί η φωνή μας στο Δωδεκάθεο, φωνή που

αντιτείθεται στην πώληση του μεγαλύτερου Ομίλου Επιχειρήσεων της Ελλά-

δος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φίλους αναβάτες που μας βοηθήσανε

στο επίτευγμα αυτό και να χαιρετήσω τον καθημερινό αγώνα όλων μας.
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Σε αυτή, ο Χριστιανοδημοκράτης βουλευτής κάνει

λόγο για κατάπληξη που προξενούν όσα εξελίσσονται

γύρω από το «πετράδι» της οικονομικής ζώνης της χώρας

τα ΕΛ.ΠΕ., σημειώνοντας πως το ΤΑΙΠΕΔ... κατάφερε να

βρει μόνο δυο επενδυτές που πληρούν τα κριτήρια της

συμμετοχής στην δεύτερη φάση του διαγωνισμού, γεγο-

νός ελεγχόμενο, τουλάχιστον από πλευράς σκοπιμότητας

και άρα και νομιμότητας. «Με μια απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ -

η οποία ελέγχεται για την νομιμότητα της και την σκοπι-

μότητά της - μπήκε στην τελική ευθεία η αποκρατικοποί-

ηση για τα ΕΛ.ΠΕ. Φαίνεται ότι κάποιοι έκλεισαν μάτια και

αυτιά ή έστω αδιαφόρησαν σε όσα συγκλονιστικά δημο-

σιεύθηκαν σε ξένα μέσα ενημέρωσης στις αρχές του

μήνα και αποκαλύπτουν ότι σε μία από τις δύο εταιρείες

επιδόθηκε ένταλμα από το υπουργείο Δικαιοσύνης των

Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή στοιχείων και πλη-

ροφοριών. 

Τα στοιχεία αυτά ζητήθηκαν για έρευνα που διεξάγει

ήδη το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, αναφορικά με

ενδεχόμενες παραβιάσεις της νομοθεσίας περί διαφθο-

ράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστη-

ριότητες σε Νιγηρία, Κονγκό και Βενεζουέλα» τονίζει ο κ.

Νικολόπουλος, που γίνεται πιο συγκεκριμένος και αναφέ-

ρει:

«Στο φως έρχονται τα πρώτα στοιχεία για τον έλεγχο

των δραστηριοτήτων της Glencore και του διευθύνοντος

συμβούλου της κ. Glasenberg. Η Glencore, που τώρα ερευ-

νάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ για δια-

φθορά και δωροδοκία, αποτελεί ένα σκάνδαλο τεραστίων

διαστάσεων. Κάποιοι σχολιαστές - συμπεριλαμβανομένων

κατά περίεργο τρόπο κάποιων που έχουν μεγάλο συμφέ-

ρον από την Glencore - υποβάθμισαν την συνεπακόλουθη

πτώση της τιμής της μετοχής της εταιρείας ως μια υπερ-

βολική αντίδραση. Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει ποτέ

επιβάλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, όπως κάποιοι τόνισαν

είναι λιγότερο από το ένα πέμπτο των 5 δις δολαρίων τα

οποία αρχικά εξαλείφθηκαν από την αποτίμηση της Glen-

core. 

Η απειλή για την Glencore δεν είναι το μέγεθος του προ-

στίμου που μπορεί να επιβάλει ή όχι το Υπουργείο Δικαιο-

σύνης. 

Η απειλή είναι η φιλοσοφία που ενσαρκώνει ο κ. Glasen-

berg, του οποίου η πανέξυπνη στρατηγική έφτιαξε την πε-

ριουσία τόσο τη δική του όσο και της Glencore...» Ο κ.

Νικολόπουλος παραθέτει και άλλα, σημαντικά στοιχεία

που έχουν δει το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ για τη

συγκεκριμένη εταιρεία, σημειώνοντας ότι «παρά ταύτα,

κύκλοι του ΤΑΙΠΕΔ απάντησαν σε ερωτήσεις δημοσιογρά-

φων ότι έγκριτοι νομικοί διαπιστώνουν πως η κλήτευση

της Glencore δεν επηρεάζει τον διαγωνισμό των ΕΛ.ΠΕ. και

την συμμετοχή της σε αυτόν».

Ωστόσο, ο Νίκος Νικολόπουλος, ζητάει από την κυβέρ-

νηση ξεκάθαρες απαντήσεις στα ακόλουθα ερωτηματικά:

1. Είναι βάσιμα τα όσα ανωτέρω αποκαλύπτει το δημο-

σιογραφικό ρεπορτάζ;

2. Δεδομένου ότι η επιβολή ποινής από το Αμερικανικό

Υπουργείο Δικαιοσύνης, θα οδηγήσει σε ακύρωση τον δια-

γωνισμό για την αποκρατικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. και θα έχει

σαν αποτέλεσμα τον διεθνή διασυρμό της χώρας, μιας και

αποτελεί πάγια πρακτική η καθυστέρηση των διαγωνιστι-

κών διαδικασιών μέχρι την έκδοση της απόφασης ερωτώ

Δεκατρία καυτά ερωτηματικά για την πώληση των ΕΛ.ΠΕ. 

από το ΤΑΙΠΕΔ και την εμπλοκή της Glencore
Δεκατρία «καυτά» ερωτήματα σχετικά με την πώληση

των ΕΛ.ΠΕ. από το ΤΑΙΠΕΔ θέτει προς τον πρωθυπουργό

και τους υπουργούς Οικονομικών και Οικονομίας και

Ανάπτυξης, ο ανεξάρτητος βουλευτής και πρόεδρος του

Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, Νίκος Νικολόπουλος

με κοινοβουλευτική παρέμβασή του.
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για ποιο λόγο συνεχίζει την αξιολόγηση το ΤΑΙ-

ΠΕΔ;

3. Οι σκληροί νόμοι, που θέτουν στοπ στις συ-

ναλλαγές με δημόσιο χρήμα, όσων βρίσκονται

υπό δικαστική έρευνα, ισχύουν επιλεκτικά στην

χώρα μας ή μήπως το ΤΑΙΠΕΔ ανήκει σε άλλη

χώρα και διαχειρίζεται περιουσία άλλης χώρας;

4. Προς τι η βιασύνη να ολοκληρωθεί η μεταβί-

βαση του πλειοψηφικού πακέτου μιας από τις ση-

μαντικότερες και πλέον κερδοφόρες ελληνικών

επιχειρήσεων εν μέσω τόσο σημαντικών εξελί-

ξεων; Το μάθημα της αποτυχημένης διαγωνιστι-

κής διαδικασίας της Εθνικής Ασφαλιστικής με το

αμερικάνικο Fund δεν έγινε πάθημα;

5. Γιατί δεν αναστέλλει το ΤΑΙΠΕΔ την διαδικα-

σία έως ότου διαλευκανθούν οι κατηγορίες από

το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ;

6. Έχει ζητήσει το ΤΑΙΠΕΔ την γνωμοδότηση

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το αν

η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί να λάβει μέρος

στον διαγωνισμό σε αυτό το στάδιο;

7. Παρακαλούμε να καταθέσετε στην Βουλή

την συγκεκριμένη γνωμοδότηση του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους για το αν η συγκεκριμένη εταιρεία μπορεί

να λάβει μέρος στον διαγωνισμό σε αυτό το στάδιο.

8. Έχει αλληλογραφήσει το ΤΑΙΠΕΔ και με άλλες Ανεξάρτητες

Αρχές, όπως την Αρχή για την Νομιμοποίηση Εσόδων από Εγκλη-

ματική Δραστηριότητα, την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων

Συμβάσεων, την Εισαγγελέα Διαφθοράς και όποιες άλλες σχετικές

και αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές, για να διαπιστώσει αν ελήφθη-

σαν υπόψη όλα τα καταγγελλόμενα στο συνημμένο δημοσιεύματα

των financial times;

9. Να κατατεθεί στην Βουλή όλη η σχετική αλληλογραφία με τις

ανωτέρω Αρχές.

10. Έχουν υποβάλλει γραπτή γνωμοδότηση οι έγκριτοι νομικού,

τους οποίους επικαλείται το ΤΑΙΠΕΔ;

11. Να κατατεθούν στην Βουλή τα σχετικά έγγραφα, όλων των

έγκριτων νομικών που έθεσε το ερώτημα η διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ,

καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης αυτών για την παροχή των νο-

μικών συμβουλών τους.

12. Έχουν ερωτηθεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εξω-

τερικών αναφορικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες για την εν εξε-

λίξει δικαστική έρευνα στις ΗΠΑ;

13. Έχουν ερωτηθεί οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου

Εθνικής Άμυνας αναφορικά με τις διαθέσιμες πληροφορίες για την

εν εξελίξει δικαστική έρευνα στις ΗΠΑ;»

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛ.ΠΕ., αντιδρώντας στην πλήρη ιδιωτικοποίηση της εταιρείας, δεν επιτρέψαμε την εί-

σοδο των «υποτιθέμενων επενδυτών» της Glencore στα ∆ιυλιστήρια Ελευσίνας και Ασπροπύργου στις 27 Αυ-

γούστου 2018, οι οποίοι ήλθαν να δουν τις εγκαταστάσεις.   

Ύψιστο χρέος μας είναι να υψώνουμε τη φωνή μας και να υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα των εργαζομένων

και της κοινωνίας και όχι να σιωπούμε.     

Έτσι στέλνουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, ότι θα προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε με όλες τις δυνά-

μεις που διαθέτουμε, την καταστροφική πολιτική της κυβέρνησης για την ολοκληρωτική Ιδιωτικοποίηση των

ΕΛ.ΠΕ. 

Όλοι μαζί ενωμένοι, κλιμακώνουμε την αντίδρασή μας για να υπερασπιστούμε το εθνικό συμφέρον της χώρας

μας, τα δικαιώματα, τις κατακτήσεις μας καθώς και το μέλλον μας.  

Δεν επιτρέψαμε την είσοδο στις ΒΕΑ και ΒΕΕ για να τις δουν

οι «υποτιθέμενοι επενδυτές» της Glencore
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Τη συνέντευξη τίμησε με την παρουσία του, ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ κος Ι. Παναγόπουλος ο οποίος επανέλαβε την

πλήρη στήριξη της Συνομοσπονδίας στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων των ΕΛ.ΠΕ. για την αποτροπή της περαιτέρω

Ιδιωτικοποίησης της Εταιρείας.

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν ο Πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ Παναγιώτης Οφθαλμίδης, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας

Κώστας Παπαγιαννόπουλος, οι οποίοι ανέπτυξαν το τρίπτυχο του αγώνα των εργαζομένων (συνδικαλιστικό, επικοινω-

νιακό, νομικό) και ανέλυσαν όλες τις πτυχές των επιπτώσεων που θα έχει το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ., τόσο σε εθνικό,

κοινωνικό αλλά και σε επίπεδο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

Τις νομικές ενέργειες που έχουν γίνει ως τώρα αλλά και αυτές που θα ακολουθήσουν στη συνέχεια, ανέπτυξε ο Νο-

μικός Σύμβουλος του Σωματείου μας κος Κωνσταντίνος Τοκατλίδης, ο οποίος τόνισε ότι η νομοθετική ρύθμιση την

οποία φέρεται να επεξεργάζεται το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για να ξεπεραστούν τα νομικά, θεσμικά

και ουσιαστικά προσκόμματα που ανακύπτουν από την πα-

ρούσα διαδικασία της πώλησης δεν θα λύσει το πρόβλημα.

Η νομοθεσία είναι ευρωπαϊκή:

Η οδηγία της ΕΕ αποτελεί δεσμευτικό μέτρο και τροπο-

ποιείται μόνο με νέα οδηγία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβού-

λιο. Έχει αυξημένη τυπική ισχύ και ακόμη και αν

τροποποιηθεί η ελληνική νομοθεσία, αυτό δεν λύνει το ζή-

τημα κύρους, εάν η ελληνική νομοθεσία δεν είναι συμ-

βατή με την οδηγία της ΕΕ. Μάλιστα εάν το ελληνικό

θεσμικό πλαίσιο αλλάξει με τρόπο μη συμβατό προς το δί-

καιο της ΕΕ, τότε θα αντιβαίνει και πάλι στο Ευρωπαϊκό

Δίκαιο όπως συμβαίνει και τώρα που δεν έχει τροποποι-

ηθεί. Η ελληνική πλευρά μπορεί να κάνει απλώς κάποιες

παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως σε επιμέρους θέματα,

αλλά όχι να μεταβάλει τους εφαρμοστέους κανόνες που

είναι ευρωπαϊκής προέλευσης.

Η ΓΣΕΕ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων στα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ οι οποίοι δίνουν αγώνα για να

αποτρέψουν την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της εταιρίας.

Η κυβέρνηση, συνεχίζει μέσω του ΤΑΙΠΕΔ την προ-

σπάθεια εκποίησης της εθνικής ενεργειακής βάσης θυ-

σιάζοντας τον ρυθμιστικό και παρεμβατικό ρόλο των

ΕΛ.ΠΕ.

Η ΓΣΕΕ, καλεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει στη

διαδικασία της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ,

που υπονομεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων αλλά

και την οικονομική, κοινωνική ανάπτυξη του λαού και

της χώρας.

Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ Η ΓΣΕΕ ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ 
ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΣΕΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

Μ
ε κεντρικό θέμα την Ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. ή καλύτερα το ξεπούλημα... το Πανελλήνιο Σω-

ματείο Εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. έδωσε συνέντευξη τύπου στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην

αίθουσα του Μουσείου Μπενάκη, στις 24 Οκτωβρίου 2018. Το παρόν έδωσαν επίσης η Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας, καθώς και όλα τα Σωματεία του Ομίλου. Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων IN-

DUSTRIAL που εκπροσωπεί επτά εκατομμύρια εργαζόμενους στη βιομηχανία στην Ευρώπη, εξέφρασε με

επιστολή του Γεν. Γραμματέα της, την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή της στον δίκαιο αγώνα μας.
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των ΕΛ.ΠΕ και τόνισε ότι δεν θα επιτρέψουν το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ.

Όπως είπε, το Σωματείο βάσει σχεδιασμού έκανε τις παρακάτω προσφυγές:

Α) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε θέµα: Ζήτημα παραβίασης νοµοθεσίας της κεφαλαιαγοράς από την κινηθείσα

διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» δυνάμει της

προκηρυχθείσης την 18/04/18 δημόσιας προσφοράς εξαγοράς από την ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ.

Β) στην Επιτροπή Αναφορών Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα: Παράνομη διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του

50,1% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.» δυνάμει της προκηρυχθείσης την 18/04/18 δημοσίας

προσφοράς εξαγοράς από την ΤΑΙΠΕ∆ ΑΕ.

-Μίλησε επίσης για τα ερωτήματα που εγείρονται ως προς την συμβατότητα της εν λόγω διαδικασίας της πώλησης

με τις πολιτικές και τους κανόνες της Ε.Ε. στους τομείς της Ενέργειας και της Κεφαλαιαγοράς τα οποία καλείται να

εξετάσει η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου.

-Ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις Βρετανικές Εποπτικές αρχές καθώς αναμένεται να εξετάσουν τη διαδι-

κασία προσφοράς εξαγοράς που έχει κινηθεί από το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τη Βρετανική νομοθεσία για την προστασία

της κεφαλαιαγοράς, των

μετόχων και των επεν-

δυτών, δεδομένου ότι

τα ΕΛΠΕ είναι εισηγ-

μένα πέραν του Χρημα-

τιστηρίου Αξιών Αθηνών

και στο Χρηματιστήριο

του Λονδίνου (London

Stock Exchange).

Τέλος, έστειλε κάλε-

σμα σε όλους τους συ-

ναδέλφους αλλά και στα

ΜΜΕ να είναι δίπλα στο

Σωματείο σε αυτό το δύ-

σκολο αγώνα. Ενωμένοι

έχουμε τη Δύναμη και

την αποφασιστικότητα

για να πετύχουμε. 

Η Ενότητα είναι η Δύ-

ναμη μας.

Στον «πάγο» η ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ. λόγω Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εκτιμά το Σω-

ματείο Εργαζομένων.  Την πλήρη αντίθεση τους στην ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πε-

τρελαίων εξέφρασαν για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι του ομίλου, κατά τη διάρκεια

συνέντευξης τύπου που δόθηκε από το προεδρείο του Σωματείου των εργαζομένων, πα-

ρουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Οι εργαζόμενοι των ΕΛ-ΠΕ θεωρούν

ότι η ιδιωτικοποίηση έχει παγώσει εν αναμονή της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

για το κατά πόσο είναι..υποχρεωτική για τον αγοραστή η διατύπωση δημόσιας πρότασης

εξαγοράς προς τους λοιπούς μετόχους της εταιρίας (πέραν του Δημοσίου και της Paneuro-

pean του ομίλου Λάτση που είναι οι πωλητές στην εν εξελίξει διαδικασία). Όπως είναι γνω-

στό, οι εργαζόμενοι των ΕΛ-ΠΕ έχουν κινήσει τη σχετική συζήτηση μέσω καταγγελίας που

κατέθεσαν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε, διατίθεται το 50,1%

των μετοχών των ΕΛ.ΠΕ. ενώ με απόφαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ τον περασμένο Ιούλιο προ-

κρίθηκαν στην επόμενη φάση οι Glencore Energy και Vitol Holding.

Όπως ανέφεραν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου οι εκπρόσωποι του Σωματείου

εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, στόχος τους είναι η ακύρωση της πώλησης με κινήσεις σε συνδι-

καλιστικό και νομικό επίπεδο και οι ίδιοι εκτιμούν ότι βρίσκονται κοντά στην επίτευξή του.

Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων έγραψε:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΟ ΠΣΕΕΠ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ
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ΕΞΩΔΙΚΟ ΤΟΥ ΠΣΕΕΠ ΠΡΟΣ ΤΑ ΤΑΙΠΕΔ
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Σωματείου για το θέμα της Ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ., σας ενημερώνουμε ότι

στάλθηκε εξώδικο από το ΠΣΕΕΠ προς το ΤΑΙΠΕΔ, όπου εκφράζουμε την πλήρη διαφωνία μας και τους καλούμε να

απέχουν από κάθε περαιτέρω ενέργεια επίσπευσης και ολοκλήρωσης της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκποίηση

μετοχών των ΕΛ.ΠΕ. Ο αγώνας μας συνεχίζεται και κλιμακώνεται για να αντιμετωπίσουμε το ξεπούλημα της Εταιρείας. 

Αυτό όμως δεν αποσπά την προσοχή μας από τα μικρά ή μεγαλύτερα θέματα της καθημερινότητάς μας.

ΕΞΩΔΙΚΟ
Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

Όπως γνωρίζετε, η ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικά Πε-

τρέλαια ΛΕ.» (εφεξής ΕΛΠΕ) έχει υπαχθεί στο «Πρό-

γραμμα Αποκρατικοποιήσεων 2011 - 2015» του Ν.

3985/2011. Με την υπ’ αριθ. 206/25.04.2012 απόφαση της

Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατι-

κοποιήσεων μεταβιβάσθηκαν, με ειδική διοικητική διαδι-

κασία, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 4 και 5 του Ν,

3986/2011 (ΦΕΚ Λ' 152), από το Ελληνικό Δημόσιο στο

«Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου

(ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε.», χωρίς αντάλλαγμα, 108.430.304 μετοχές

των ΕΛ.ΠΕ. που αντιστοιχούν σε ποσοστό 35,477% του

μετοχικού τους κεφαλαίου.

Κατόπιν της εν λόγω μεταβίβασης, η μετοχική σύνθεση

των ΕΛΠΕ έχει διαμορφωθεί ως εξής: Το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει

το 35,48% των μετοχών, η εταιρεία “Paneuropean Oil and

Industrial Holdings S.A.”(POIH) το 45,47% και το υπόλοιπο

19,05% ανήκει σε λοιπά πρόσωπα (θεσμικούς επενδυτές,

ιδιώτες), δεδομένου ότι τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν εταιρεία ει-

σηγμένη στα Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και Λονδίνου.

Επίσης, ως γνωστόν, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙ-

ΠΕΔ (όπως και της ΡΟΙΗ), ενέκρινε με απόφασή του την

πώληση τουλάχιστον του 50,1% του μετοχικού κεφαλαίου

των ΕΛ.ΠΕ. σε τρίτο επενδυτή που θα αναδειχθεί από τη

δ (αγωνιστική διαδικασία που έχει προκηρυχθεί από το

ΤΑΙΠΕΔ την 18.04.2018 (με τη δημοσίευση του εγγράφου

“INVITA ΤΙΟΝ TO SUBMIT AM EXPRESSION OF INTEREST

FOR THE ACQUISITION OF A MAJORITY PARTICIPATION

IN THE SHARE CAPITAL OF “HELLENIC PETROLEUM SO-

CIETE ANONYME " ("HELPE")").

Σύμφωνα με τις εν λόγω προβλέψεις, στον επενδυτή

που θα αναδειχθεί από τη διαδικασία αυτή θα μεταβιβα-

σθεί (τουλάχιστον) το 20% του μετοχικού κεφαλαίου από

το ΤΑΙΠΕΔ (και το 30,1% από την ΡΟΙΗ).

Με τον τρόπο αυτό, προωθείται η απόκτηση της πλει-

οψηφίας των μετοχών, και ασφαλώς ο ιδιοκτησιακός και

διοικητικός έλεγχος των ΕΛ.ΠΕ., από νέο επενδυτή.

Ήδη, δε, εμφανίζεται να έχει ολοκληρωθεί η πρώτη

φάση της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας (με την κα-

τάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από εν δυνάμει ενδια-

φερόμενους επενδυτές) και προχωρεί αυτή στη δεύτερη

φάση (των δεσμευτικών οικονομικών προσφορών).

Ωστόσο, όπως ήδη έχει ευρύτατα συζητηθεί τόσο με-

ταξύ των αμέσως ενδιαφερομένων για τις εν λόγω πρω-

τοβουλίες σας, στους οποίους συγκαταλέγεται και το

Σωματείο μας, όσο και ευρύτερα σε πολιτικό και θεσμικό

επίπεδο, απασχολώντας έντονα και την κοινή γνώμη, η

όλη διαδικασία την οποία προωθείτε είναι εξοχως προ-

βληματική.

Καταρχάς, τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν έναν από τους κορυ-

φαίους ομίλους στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα

και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη με δραστηριότητες σε έξι

χώρες. Η στρατηγική σημασία των ΕΛ.ΠΕ. για την Χώρα

συνδέεται με την εξαιρετικά κρίσιμη αποστολή τους που

αφορά στην έρευνα υδρογονανθράκων, στη διύλιση πε-

τρελαίου, στην αποθήκευση, τον εφοδιασμό και την εμ-

πορία πετρελαιοειδών, μεταξύ άλλων, που αποτελούν

τομείς κρίσιμους όχι μόνο για την εθνική οικονομία αλλά

και για την εθνική άμυνα και την ενεργειακή ασφάλεια.

Εξάλλου, αποτελεί και νομική υποχρέωση η διατήρηση

αποθεμάτων ασφαλείας σε πετρέλαιο (μεταξύ άλλων,

Οδηγία 2009/119/ΕΚ), ενώ βεβαίως είναι νευραλγικής ση-

μασίας η αναζήτηση, έρευνα KUI εκμετάλλευση των

υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια. Για τους

λόγους αυτούς, έχει προβλέψει ο Νομοθέτης την υπο-

χρεωτική συμμετοχή του Δημοσίου στο μετοχικό κεφά-

λαιο και τη διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ., δηλ. για τη διασφάλιση

Του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, όπως εκπροσωπείται νομίμως,

ΠροςΠρος

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη

Εταιρεία» (ΤΑΙΠΕΔ ΛΕ,) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Κολοκοτρώνη, αριθ. 1, όπως εκπροσωπείται νομίμως.

Με κοινοποίηση:

1. Στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττι-

κής, οδός Χειμάρρας, αριθ. 8Α, όπως εκπροσωπείται νομίμως,

2. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάτοικο Αθηνών, οδός Αμαλιάδος, αριθ. 17 (στο Κατάστημα

του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας),

3. Στην Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθ, 29

(στο Κατάστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας),

4. Στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A.», που εδρεύει στο

Λουξεμβούργο (41, Avenue de la Garc, Luxembourg 1611), όπως εκπροσωπείται νομίμως.
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του δημοσίου συμφέροντος. Στην προωθούμενη διαγω-

νιστική διαδικασία ουδεμία πρόβλεψη διασφάλισης του

δημοσίου συμφέροντος υπάρχει, προξενεί δε εντύπωση

η έμμεση συνομολόγηση της απουσίας τέτοιας δέσμευ-

σης δια της ρήτρας ότι «... η Ελληνική Δημοκρατία θα

έχει το δικαίωμα, μέσω μίας αύξησης μετοχικού κεφα-

λαίου, να αποκτήσει απευθείας συμμετοχή 25% μαζί με

δικαιώματα διοίκησης στη θυγατρική των ΕΛ.ΠΕ. που θα

κατέχει όλα τα δικαιώματα της εταιρείας σε σχέση με την

έρευνα και άντληση ορυκτών καυσίμων» (“... the HR will

have the right, through a share capital increase, to acquire a

25% direct participation stake along with governance rights in

the subsidiary of HELPE that will hold all of the company’s

rights in respect of exploration for and extraction of fossil

fuels”).

Επομένως, η προωθούμενη εκποίηση του 50,1 % του

μετοχικού κεφαλαίου των ΕΛ.ΠΕ. δεν δικαιολογείται

βάσει του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, που άπτε-

ται ζητημάτων στρατηγικής σημασίας, όπως η εθνική

άμυνα και η ενεργειακή ασφάλεια της Χώρας.

Ούτε όμως δικαιολογείται η εν λόγω εκποίηση από λό-

γους έστω δημοσιονομικής, δηλ. ταμειακής, (ρύσης: Είναι

γνωστό ότι τα ΕΛΠΕ αποφέρουν υψηλότατα κέρδη στη

Χώρα, στο δημόσιο ταμείο αλλά και ευρύτερα στο κοινω-

νικό σύνολο, Ενδεικτικά, το έτος 2017 τα ΕΛ.ΠΕ. εμφάνι-

σαν υψηλή κερδοφορία, με κέρδη 834 εκ. Ευρώ (EBITDA),

αλλά και αύξηση παραγωγής. Πέραν της οικονομικής

τους ευρωστίας και της εισφοράς του στα δημόσια οικο-

νομικά, τα ΕΛ.ΠΕ. αναπτύσσουν σημαντικό κοινωνικό

έργο, προβαίνοντας τακτικά σε χορηγίες ανθρωπιστικού,,

πολιτιστικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου, αλλά και

συνδράμοντας στην ανάπτυξη υποδομών και την υποστή-

ριξη των μικρών τοπικών επιχειρήσεων. Δεδομένης επο-

μένως της άριστης οικονομικής κατάστασης των ΕΛ.ΠΕ.

και της υψηλής κερδοφορίας τους, είναι ανεξήγητη η

σπουδή να εκποιηθεί το 50,1 % του μετοχικού τους κεφα-

λαίου.

Οι παραπάνω προβληματισμοί εντείνονται από τους ίδι-

ους τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας που προ-

ωθείται, οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν καμμία πρόνοια για

τη διασφάλιση του δημοσίου και γενικού συμφέροντος,

για την αδιάλειπτη και αναλλοίωτη συνέχιση λειτουργίας

των ΕΛ.ΠΕ. σύμφωνα με την αποστολή τους, για την δια-

φύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων σε αυτά, αλλά ούτε

καν για την επίτευξη έστω υψηλού τιμήματος. 

Αντιθέτως, η προωθούμενη διαδικασία διέπεται από

αδιαφάνεια ως προς τους όρους επιλογής επενδυτή, από

έλλειψη κάθε κριτηρίου τεχνικής επάρκειας, εμπειρίας

στο αντικείμενο των ΕΛ.ΠΕ και φερεγγυότητας επενδυτή,

αλλά και από οποιαδήποτε πρόβλεψη μηχανισμού διασφά-

λισης υψηλού τιμήματος κατά τη σκοπούμενη εκποίηση.

Δεν προξενεί επομένως εντύπωση, ότι, όπως έχει γίνει

ευρύτερα γνωστό, ήδη έχουν εκδηλωθεί σοβαροί προ-

βληματισμοί και εντός του ίδιου του ΤΑΙΠΕΔ ως προς ορι-

σμένα σχήματα τα οποία εκδήλωσαν ενδιαφέρον στην

πρώτη φάση της υπό εξέλιξη διαγωνισπκής διαδικασίας,

για λόγους που συνδέονται με τα σχήματα αυτά.

Είναι επομένως καταφανές, ότι η προωθούμενη διαγω-

νιστική διαδικασία είναι αντίθετη προς το εθνικό και το

δημόσιο συμφέρον, παράνομη και θέτουσα σε κίνδυνο

γία δικαιώματα των ΕΛ.ΠΕ, των μετόχων τους και των ερ-

γαζομένων σε αυτά.

Για τους λόγους αυτούς 

και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ να απόσχετε από κάθε περαιτέρω ενέρ-

γεια επίσπευσης και ολοκλήρωσης της υπό εξέλιξη ως

άνω διαγωνιστικής διαδικασίας, για την εκποίηση μετο-

χών των ΕΛ.ΠΕ,

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι, θα είμαστε υποχρεωμένοι να

προβούμε σε κάθε απάιτούμενη νόμιμη ενέργεια ενώπιον

κάθε αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής, έναντι παντός

υπευθύνου νομικού και φυσικού προσώπου, σε περίπτωση

συνέχισης της προωθούμενης παράνομης διαγωνισπκής

διαδικασίας και εξ αυτής πρόκλησης παράνομης ζημίας

στα ΕΛ.ΠΕ, τους μετόχους και τους εργαζομένους τους.

Αθήνα, 31/07/2018 Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Κωνσταντίνος X. Τοκατλίδης,

Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν.



1616

Ε
ν

η
μ

έ
ρ

ω
σ

η
Ε

ν
η

μ
έ

ρ
ω

σ
η

Το Σωματείο μας ενώσε τις δυνάμεις του με τα Εργατικά

Κέντρα, τις Ομοσπονδίες και τους εργαζόμενους όλης της

χώρας και συμμετείχε στο Πανελλαδικό συλλαλητήριο που

διοργάνωσε η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης,

το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου 2018, στο Άγαλμα του Βενιζέλου

καθώς και στην πορεία διαμαρτυρίας .

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το  Εργατικό Κέντρο Αθήνας κά-

λυψε τα έξοδα όσων συναδέλφων θέλησαν να μεταβούν στη

Θεσσαλονίκη για το Συλλαλητήριο και να επιστρέψουν αυ-

θημερόν με τρένο, χωρίς επιβάρυνση, ενώ η ημερήσια δια-

τροφή καλύφθηκε από το Σωματείο μας.

Το κάλεσμα αυτό δεν είχε τα χαρακτηριστικά μιας ετήσιας

υποχρέωσης ή μιας χρόνιας συνήθειας, αλλά σηματοδότησε

μια σκληρή αντίδραση στην ακραία υπερφορολόγηση μισθω-

τών και συνταξιούχων, στη διάλυση του ασφαλιστικού, στην

εκποίηση του δημοσίου πλούτου, αλλά και στην περαιτέρω

ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ., σε αντίθεση μάλιστα, με την

ανάγκη που έχει η οικονομία της χώρας μας να είναι δημό-

σιος και κοινωνικός o έλεγχος των επιχειρήσεων στρατηγι-

κής σημασίας και ιδιαίτερα των κερδοφόρων.

Εμείς, σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε παρατηρητές σε

όλα αυτά. Ο Αγώνας συνεχίζεται με Ενότητα, Συντονισμένα,

Δυναμικά και δε θα επιτρέψουμε τα ΕΛ.ΠΕ. να γίνουν λά-

φυρο σε χέρια κερδοσκόπων.

ΑΥΤΟΙ ΣΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

ΕΜΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ

Δε θα επιτρέψουμε τα ΕΛΠΕ 
να γίνουν λάφυρο σε χέρια κερδοσκόπων

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΤΟΥ ΠΣΕΕΠ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ ΔΕΘ

Με αφορμή το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε

για το 2019 που αποτυπώνει την έννοια της «κανονικότητας» και της «ανά-

πτυξης» της μεταμνημονιακής εποχής που περηφανεύεται η κυβέρνηση

και προβλέπει για μία ακόμα φορά νέα βάρη για τους εργαζόμενους με αυ-

ξήσεις σε φόρους και μειώσεις δαπανών, το Σωματείο μας συμμετέχει στην

24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ την Τετάρτη 28 Νοέμβρη 2018 σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη.

Με την συμμετοχή μας στην απεργία στείλαμε μήνυμα καταδίκης της αν-

τιλαϊκής πολιτικής που υποθηκεύει τις ζωές μας, που εξαντλεί  τις αντοχές

και τις ανοχές της κοινωνίας και των εργαζομένων.       

Με την συμμετοχή μας στην απεργία βροντοφωνάξαμε για να διεκδική-

σουμε μια νέα ελπιδοφόρα αναπτυξιακή πολιτική που θα έχει επίκεντρο τον

άνθρωπο και τις ανάγκες του λέγοντας: 

ΟΧΙ στο ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. και των εταιριώντης Ενέργειας  

ΟΧΙ στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο 

ΟΧΙ στην κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών 

ΟΧΙ σε άλλη μείωση του αφορολογήτου που οδηγεί αυτομάτως σε μειώσεις

μισθών και συντάξεων 

Άμεση κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/16) για το ασφαλι-

στικό και μείωση των ορίων συνταξιοδότησης για τους εργαζόμενους των

ΒΑΕ. 

Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, Ασφάλιση. Όσο θίγονται τα εργασιακά, ασφαλιστικά, κοινωνικά

και δημοκρατικά δικαιώματα των εργαζομένων, θα είμαστε εκεί στους δρόμους του Αγώνα για να τους υπενθυμίζουμε

ότι έχουμε δικαίωμα στη ζωή, στη δουλειά, στα όνειρα, στο μέλλον. 

∆εν παζαρεύουμε τη Ζωή και την Αξιοπρέπειά μας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝΣΤΗΝ 2424ΩΡΗΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣΤΗΣ ΓΣΕΕΓΣΕΕ
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Αντίστοιχη σύσκεψη έγινε λίγες ημέρες νωρίτερα

και στην έδρα της Αντιπεριφέρειας Δυτικής Αττικής

στην Ελευσίνα μετά από κοινή πρωτοβουλία του Αν-

τιπεριφερειάρχη και του Εργατικού Κέντρου Ελευ-

σίνας, με θέμα : «Ναυπηγεία Ελευσίνας – Εξελίξεις στην

Χαλυβουργική – Περαιτέρω μετοχοποίηση των ΕΛ.ΠΕ.» 

O Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Βασιλείου

Γιάννης, μίλησε για την ανάγκη κοινής δράσης όλων των

δυνάμεων της περιοχής, προκειμένου να μειωθεί δραστικά

το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η περιοχή, που

είναι η ανεργία. Σε αυτή την κατεύθυνση εκτίμησε πως η

παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, που θα οδηγήσει

και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, ιδιαίτερα στο Θριάσιο

Πεδίο περνά από την ανάκαμψη των βιομηχανιών χάλυβα

και ναυπηγείων, ενώ υποστήριξε την παραμονή των ΕΛ.ΠΕ

υπό δημόσιο έλεγχο. Επίσης αναφέρθηκε στην αλλαγή προ-

τύπου ανάπτυξης της περιοχής, σε σχέση με αυτό που είχε

κατά το παρελθόν κυριαρχήσει, ώστε η έτσι και αλλιώς κυο-

φορούμενη ανάπτυξη, να περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηρι-

στικά της βιώσιμης ανάπτυξης. 

Στη σύσκεψη μίλησαν, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέν-

τρου Ελευσίνας, κ. Λίγγος Ευάγγελος, καθώς και οι πρό-

εδροι των τριών σωματείων εργαζομένων, ο κ.

Κυριαζόπουλος Αριστοτέλης, από τα Ναυπηγεία Ελευσίνας,

ο κ. Οφθαλμίδης Παναγιώτης, από τα ΕΛ.ΠΕ. και ο κ. Γάκης

Γεώργιος, από την Χαλυβουργική, αναπτύσσοντας τις θέ-

σεις των σωματείων τους, όπως επίσης και πολλοί από τους

παρευρισκόμενους. Κοινή πάντως συνισταμένη ήταν η

ανάγκη για κοινή δράση, με σκοπό την προ-

ώθηση και επίλυση των προβλημάτων της πε-

ριοχής μας. Θετική εξέλιξη χαρακτηρίστηκε,

όταν προς το τέλος της σύσκεψης ανακοινώ-

θηκε από το υπουργείο Οικονομικών η ημε-

ρομηνία συνάντησης, την οποία είχε ζητήσει

το σωματείο των Ναυπηγείων Ελευσίνας. 

Στην σύσκεψη επίσης συμμετείχαν: η βου-

λεύτρια Αττικής της Ν.Δ., κ. Μαρτίνου Γ., ο

βουλευτής Αττικής της Ν.Δ., κ. Μπούρας Αθ.,

ο βουλευτής Αττικής του ΚΚΕ, κ. Γκίοκας Ι.,

το στέλεχος της Ένωσης Κεντρώων, κ. Μα-

ρινόπουλος Β., από το εκτελεστικό γραφείο

του ΠΑΣΟΚ/Κίνημα Αλλαγής, οι κ.κ. Πανταζής

Σύσκεψη στον Δημαρχείο Ελευσίνας και στην Αντιπεριφέρεια 
για την κατάσταση που επικρατεί στα εργοστάσια της περιοχής

Σύσκεψη στο Δημαρχείο Ελευσίνας με θέμα την

κατάσταση που επικρατεί στα μεγάλα εργοστά-

σια της περιοχής όπως τα Ναυπηγεία, η Χαλυ-

βουργική και τα ΕΛ.ΠΕ. πραγματοποιήθηκε στις

25 Οκτωβρίου 2018. Συμμετείχαν η Αντιπεριφέ-

ρεια Δυτικής Αττικής, ο Δήμος Ελευσίνας, το

Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας Δυτικής Αττικής και

τα Σωματεία των εργαζομένων αυτών.

Κ. & Αναστασάκης Μ., η Γραμματέας του Δημοτικού Συμ-

βουλίου Ελευσίνας, κ. Παραδείση Κ., ο Αντιδήμαρχος

Μεγαρέων, κ. Πολυχρόνης Ι., ο Δημοτικός Σύμβουλος

Μάνδρας – Ειδυλλίας & Ερυθρών, κ. Θεοδώρου Χ., ο Ει-

δικός Σύμβουλος του Δήμου Μανδρας - Ειδυλλίας &

Ερυθρών, κ. Πλούμπης Κ., ο πρόεδρος σωματείου εργα-

ζομένων Χαλυβουργίας Ελλάδος, κ. Γιούργης Α., ο Γ.Γ.

σωματείου εργαζομένων Χαλυβουργίας Ελλάδος, κ. Λια-

δάκης Χ., ο Γ.Γ. σωματείου εργαζομένων ΕΛ.ΠΕ., κ. Πα-

παγιαννόπουλος Κ., ο Γ.Γ. σωματείου εργαζομένων

Χαλυβουργικής, κ. Τσέκας Δ., τα μέλη του σωματείου ερ-

γαζομένων στα Ναυπηγεία Ελευσίνας, οι κκ. Κωνσταντώ-

νης Π., Τσούκης Θ., Παπανικολάου Ν., Μπέρσης Αθ.,

Χαρίτος Δ., Αλεξάκης Ν., Κόλλιας Δ., Καράπουρνος Κ.,

Κούφης Ι., Δουλόπουλος Α., Κατσάρειος Μ., τα μέλη του

σωματείου εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ., οι κκ. Τομασίδης Ι.,

Πέππας Ι. Χρηστίδης Στ., τα μέλη του σωματείου εργα-

ζομένων στην Χαλυβουργική, οι κκ. Γκρεκ Μ., Κώνστας

Μ. Τσίντζηρος Γ., ο εκπρόσωπος του σωματείου εργαζο-

μένων Τιταν, κ. Κώνστας Γ., ο εκπρόσωπος της Πανελ-

λήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Μετάλλου, κ.

Μαρουδιάς Δ. και ο Γραμματέας της τομεακής οργάνω-

σης Θριασίου του ΚΚΕ, κ. Μπαγιαρτάκης Γ.
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Δ
ύσκολα θα προχωρήσει ο διαγωνισμός, αν
δεν αλλάξει το απαρχαιωμένο νομοθετικό
πλαίσιο που διέπει εταιρείες στις οποίες

έχει συμμετοχή το Δημόσιο. Μπορεί μία από τις
σοβαρότερες εκκρεμότητες του διαγωνισμού του
ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση των ΕΛ.ΠΕ. να επιλύθηκε
από τη στιγμή που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απε-
φάνθη ότι δεν απαιτείται Δημόσια Πρόταση από
τον αγοραστή για το σύνολο των μετοχών,
ωστόσο η διαδικασία πώλησης εξακολουθεί να
απειλείται εξαιτίας ενός νόμου του… 1950. 

ΕΛ.ΠΕ.: Η νάρκη του… 1950 εμποδίζει 
τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης

Αρκεί δηλαδή μια απλή καταγγελία από ανταγωνιστές ή

οποιονδήποτε, για πρόκληση ζημιάς στην περιουσία του Δη-

μοσίου (ως μέτοχου των ΕΛΠΕ ΕΛΠΕ 0,00% με ποσοστό

15%), για να ενεργοποιηθεί άμεσα ο νόμος 1608/50, που

προβλέπει ακόμα και ισόβια όταν τα ποσά είναι τόσο με-

γάλα!

Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που γνωρίζουν καλά το

θέμα, οι ενδιαφερόμενοι Vitol και Glencore έχουν διατυπώ-

σει ήδη ενστάσεις για το νομοθετικό πλαίσιο και όσο αυτό

δεν αλλάζει (όπως έχει υποσχεθεί να πράξει η κυβέρνηση),

η ιδιωτικοποίηση δύσκολα θα προχωρήσει. Οι ίδιοι κύκλοι

δε, επιβεβαιώνουν ότι για το θέμα έχει ήδη ενημερωθεί αρ-

μοδίως το ΤΑΙΠΕΔ.

Το θέμα έχει απασχολήσει και τον διεθνή Τύπο. Πρό-

σφατο ρεπορτάζ του Euractiv κατέγραφε τα προβλήματα

που δημιουργεί το συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Εκ-

πρόσωπος της Κομισιόν με τον οποίο επικοινώνησε το πρα-

κτορείο μάλιστα δήλωσε ότι παρακολουθούνται στενά οι

εξελίξεις που σχετίζονται με τις ιδιωτικοποιήσεις, οι οποίες

ήταν σημαντικό στοιχείο του προγράμματος σταθερότητας.

«Ευρύτερα, μέτρα που βελτιώνουν το επιχειρηματικό και

επενδυτικό περιβάλλον είναι κρίσιμα για να στηριχθεί μια

βιώσιμη οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας και να μειωθεί

η ανεργία. Γι’ αυτό το πρόγραμμα στήριξης της χώρας πε-

ριελάμβανε ευρεία γκάμα μέτρων προς αυτή την κατεύ-

θυνση», τόνισε.

Πηγές από το ελληνικό υπουργείο Δικαιοσύνης δή-

λωσαν πως η συζήτηση για το νόμο είναι σε «τελικό

στάδιο ρύθμισης», χωρίς να δίνονται περισσότερες

λεπτομέρειες για τα επόμενα βήματα.

Ωστόσο, ο χρόνος τρέχει. Πρόκειται για ένα ζήτημα

που έχει αναδείξει το Euro2day.gr και αφορά τον κίν-

δυνο που έχουν οι μελλοντικοί ιδιοκτήτες του ομίλου

να βρεθούν από το… πουθενά κατηγορούμενοι για

απιστία.

Αυτό συμβαίνει, καθώς το Δημόσιο θα διατηρήσει

το 15% των μετοχών της εταιρείας μετά την ιδιωτι-

κοποίηση. Ετσι το νέο ιδιωτικό μάνατζμεντ θα μπορεί

για μια απόφασή του καθημερινής διαχείρισης (π.χ.

προμήθεια πετρελαίου) να βρεθεί αντιμέτωπο με τη

δικαιοσύνη για ζημιά του Δημοσίου. 
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Πιο συγκεκριμένα, σε ερώτηση που κατέθεσε ο Νίκος

Χουντής αναφέρεται στην απόφαση της Ελληνικής Επιτρο-

πής Κεφαλαιαγοράς η οποία αποφάσισε ότι προκειμένου

για την πώληση του 50,1% των μετοχών των ΕΛ.ΠΕ. δεν

απαιτείται ο μελλοντικός αγοραστής να κάνει δημόσια προ-

σφορά προς τους μετόχους της εισηγμένης επιχείρησης,

αντίθετα με τα όσα επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία προ-

κειμένου να προστατεύονται οι μικρομέτοχοι της επιχεί-

ρησης. Συνεχίζοντας την ερώτησή του σημειώνει ότι δεν

μπορεί να υπάρχει εξαίρεση από τον κανόνα που θεσπίζει

το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/25 για τις Δημόσιες που πρό-

κειται να ιδιωτικοποιηθούν επιχειρήσεις, πολύ περισσό-

τερο, όπως στην προκείμενη περίπτωση στα ΕΛ.ΠΕ, όπου

το Δημόσιο συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της εται-

ρίας μαζί με ιδιωτικά κεφάλαια.

Τονίζει ότι, σε μια τέτοια περίπτωση, σε όλη την Ευρώπη

οι μικρομέτοχοι δημοσίων εισηγμένων επιχειρήσεων, η

επιχειρήσεων με συμμετοχή του Δημοσίου στο Κεφάλαιο

τους, τυγχάνουν «μειωμένης εξασφάλισης» σε σχέση με

τους μετόχους ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Καταλήγοντας στην ερώτηση του, ζητά από την Κομισιόν

να πράξει τα δέοντα για να σταματήσει άμεσα την παρά-

νομη διαδικασία πώλησης των ΕΛ.ΠΕ.

Σημειώνεται ότι όλη αυτή η υπόθεση αποκτά οσμή σκαν-

δαλώδους εύνοιας υπέρ του αγοραστή, όταν η εν λόγω

απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την πώληση

στην κοινοπραξία των εταιριών Glencore ,Vitol έγινε σε αν-

τίθεση με την εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας της Επι-

τροπής Κεφαλαιαγοράς η οποία εισηγήθηκε υπερ της

υποχρεωτικής δημόσιας προσφοράς προκειμένου να μην

ζημιωθούν οι μικρομέτοχοι (ελληνικός τύπος 7.11.2018).

Επίσης, σημειώνεται ότι μια εκ των δύο εταιριών της κοι-

νοπραξίας, η Glencore, σύμφωνα με δημοσιεύματα αρχές

Ιουλίου, βρίσκεται στο στόχαστρο της Αμερικανικής Δι-

καιοσύνης καθώς «εμπλέκεται ολοένα και περισσότερο

στη διερεύνηση υποθέσεων διαφθοράς και ξεπλύματος

«μαύρου» χρήματος».

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης: Παράνομη

διαδικασία πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ)

Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποφάσισε ότι,

προκειμένου για την πώληση του 50,1% των μετοχών των

Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), οι δεσμευτικές προσφορές

να υποβληθούν μέχρι τις αρχές του 2019 και ότι, δεν απαι-

τείται δημόσια προσφορά προς τους μετόχους της εισηγ-

μένης, από τον νέο αγοραστή.

Ανεξάρτητα από τη θέση που μπορεί να έχει κάποιος για

την εν λόγω ιδιωτικοποίηση, με δεδομένο ότι η Οδηγία

2004/25 σε ανάλογες περιπτώσεις προβλέπει ότι προκειμέ-

νου για την ισότιμη μεταχείριση και προστασία όλων των

μετόχων, επιβάλλεται ο υποψήφιος αγοραστής να υποβάλ-

λει δημόσια προσφορά εξαγοράς των μετοχών και των μει-

οψηφούντων μετόχων, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Η ανωτέρω απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2004/25; Προβλέπεται στην

ευρωπαϊκή νομοθεσία εξαίρεση από τον κανόνα του άρ-

θρου 5 της Οδηγίας 2004/25, όταν πρόκειται για δημόσιες

προς ιδιωτικοποίηση εταιρίες ή επιχειρήσεις στις οποίες το

Δημόσιο συμμετέχει στο κεφάλαιό τους, όπως εν προκει-

μένω;

2. Σε μια τέτοια περίπτωση οι μικρομέτοχοι δημοσίων ει-

σηγμένων επιχειρήσεων έχουν μειωμένη εξασφάλιση από

τους μετόχους ιδιωτικών επιχειρήσεων;

3. Τι πρόκειται να πράξει άμεσα για να σταματήσει η πα-

ράνομη διαδικασία πώλησης των ΕΛ.ΠΕ;

Νίκος Χουντής προς Κομισιόν:
• «Παράνομη η διαδικασία πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων 

• «Παραβιάζεται το άρθρο 5 της Οδηγίας 2004/25 

σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς»

Τ
ην άμεση διακοπή της διαδικασίας πώλησης των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛ.ΠΕ.), διότι παρα-
βιάζεται κατάφωρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και συγκεκριμένα η Οδηγία 2004/25, ζητάει με
ερώτησή του προς την Κομισιόν ο ευρωβουλευτής της Λαϊκής Ενότητας (ΛΑΕ) Νίκος Χουντής.
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Γι’ αυτό ήδη προχώρησαν σε ενημέρωση και των αρμόδιων βρετανικών εποπτικών αρχών, για την διαδικασία που

έχει τεθεί σε κίνηση από το ΤΑΙΠΕΔ, δεδομένου ότι τα ΕΛ.ΠΕ είναι εισηγμένα πέραν του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθη-

νών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (London Stock Exchange), κίνηση που όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση

εντάσσεται στον σχεδιασμό του σωματείου με σκοπό να αποτραπεί η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της εταιρείας.

“Σκοπός του Σωματείου μας είναι να προστατευθούν οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. αλλά και τα ίδια τα ΕΛ.ΠΕ., μέτοχος

των οποίων παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο, από μια ασύμφορη και νομικά προβληματική διαδικασία.”

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού του Σωματείου μας ώστε να ανατραπεί η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, σας

γνωρίζουμε ότι προχωρήσαμε την Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018, όπως είχαμε δηλώσει, σε ενημέρωση και των αρ-

μόδιων βρετανικών εποπτικών αρχών, για την διαδικασία που έχει τεθεί σε κίνηση από το ΤΑΙΠΕΔ, δεδομένου ότι τα

ΕΛΠΕ είναι εισηγμένα πέραν του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου

(London Stock Exchange).

Οι βρετανικές εποπτικές αρχές αναμένεται να εξετάσουν τη διαδικασία προσφοράς εξαγοράς που έχει κινηθεί από

το ΤΑΙΠΕΔ σε σχέση με τους εφαρμοστέους κανόνες του ευρωπαϊκού δικαίου καθώς και σε σχέση με τη βρετανική

νομοθεσία για την προστασία της κεφαλαιαγοράς, των μετόχων και των επενδυτών.

Σκοπός του Σωματείου μας, είναι να προστατευθούν οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ. αλλά και τα ίδια τα ΕΛ.ΠΕ, μέτοχος

των οποίων παραμένει το Ελληνικό Δημόσιο, από μια ασύμφορη και νομικά προβληματική διαδικασία.

Δεν θα επιτρέψουμε την εκποίηση των ΕΛΠΕ και την μετατροπή τους από μια εμβληματική και κερδοφόρα σε μια

παροπλισμένη και προβληματική επιχείρηση, όπως δυστυχώς έχει συμβεί σε άλλες δημόσιες επιχειρήσεις στον τομέα

της ενέργειας.

Όπως έχουμε διαμηνύσει προς κάθε κατεύθυνση, παρακολουθούμε στενά το θέμα και είμαστε ανά πάσα στιγμή

έτοιμοι για περαιτέρω ενέργειες, σε κάθε επίπεδο, εάν παραστεί ανάγκη ώστε να βάλουμε φρένο στην κυβερνητική

απόφαση της ΝΤΡΟΠΗΣ για το ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ.

Δεν θα επιτρέψουμε την εκποίηση των ΕΛ.ΠΕ.
“Δεν θα επιτρέψουμε την εκποίηση των

ΕΛ.ΠΕ κακήν κακώς και την μετατροπή

τους από μια εμβληματική και κερδο-

φόρα σε μια παροπλισμένη και προ-

βληματική επιχείρηση, όπως δυστυχώς

έχει συμβεί σε άλλες δημόσιες επιχει-

ρήσεις στον τομέα της ενέργειας.”  
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Η ομάδα μου ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ με νέο όνομα φέτος καθώς τα προ-

ηγούμενα έτη αγωνιζόνταν ως ΕΛΠΕ - ΒΕΕ έχει μπει για τα καλά

στην διεκδίκηση της ανόδου, που θα οδηγήσει στην Α2. 

Φέτος από κάθε άλλη χρονιά, η ομάδα μας είναι πιο αγαπημένη,

και δεμένη. Βέβαια αυτοσκοπός μας δεν είναι ο πρωταθλητισμός

και μόνο, αλλά για τον κάθε αθλητή μας είναι  η ενασχόληση με το

άθλημα. Είναι ένα μέσο διασκέδασης, με το οποίο ο καθένας από

εμάς ξεφεύγει από την ρουτίνα της καθημερινότητας και του δί-

νεται έστι η ευκαιρία να αγωνιστεί στο άθλημα που αγαπάει.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ

Σε έντεκα αγωνιστικές έχουμε μόνο μια ήττα και ένα ματς λιγό-

τερο και όταν το παίξουμε πιστεύουμε με νίκη να βρεθούμε στην

πρώτη θέση.

Στόχος της ομάδας μας φέτος για τον πρώτο όμιλο της Α3 είναι

η κορυφή, ώστε στα  play off που θα ακολουθήσουν να έχουμε πλε-

ονέκτημα έδρας στις τελικές φάσεις ευελπιστώντας να πραγματο-

ποιήσουμε τον στόχο μας που δεν είναι άλλος από την άνοδο στην

Α2 κατηγορία. 

ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ

Η ομάδα των ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ προπονείται δύο φορές την εβδο-

μάδα Δευτέρα (15:00 με 16:30) στο 2ο και 4ο Γυμνάσιο Ελευσινας

και Παρασκευή (18:00-20:00) στο κλειστό γήπεδο Μάνδρας του 1ου

Λυκείου. Τους αγώνες πρωταθλήματος τους δίνουμε στο κλειστό

γυμναστήριο Τάκης Βογιατζης στην Γούβα τις Παρασκευές (21:45

με 23:30).

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ ΦΕΤΟΣ Η ΑΝΟΔΟΣ ΣΤΗΝ Α2

Φέτος μετράμε μόνο μια ήττα 
και αυτή στα χαρτιά! λόγω φόρτου εργασίας

Του Πέτρου Kαλκατζάκου

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΚΙΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ

ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΠΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΡΑΤΑΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΑΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

1981

1980

1979

1983

1984

1986

1982

1984

1981

1979

1977

1985

1983

1976

1982

1978

1982

1993

1977

1977

1991

1983

1987

1.90

1.90

1.98

1.87

1.86

2.00

1.84

1.80

1.98

1.77

1.87

1.70

1.85

1.83

1.75

1.85

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝ. ΥΨΟΣ

ΡΟΣΤΕΡ ΟΜΑΔΟΣ
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Αρτηριακή υπέρταση είναι η αύξηση της αρτηριακής

πίεσης (της πίεσης του αίματος που κυκλοφορεί στις αρ-

τηρίες) σε επίπεδα που μακροχρονίως συνεπάγονται αύ-

ξηση του κινδύνου νόσησης και θανάτου από

καρδιαγγειακά νοσήματα (κυρίως είναι το αγγειακό εγ-

κεφαλικό επεισόδιο και η στηθάγχη ή το έμφραγμα).  

Φθάνει το μέγιστο όταν συστέλλεται το μυοκάρδιο και

καλείται συστολική, ενώ όταν η καρδιά αναπαύεται για

κλάσματα δευτερολέπτου, μεταξύ των κτύπων, η πίεση

αίματος μειώνεται και καλείται διαστολική πίεση αίματος.

Υπέρταση θεωρείται η σταθερή αύξηση της συστολικής

αρτηριακής πίεσης σε 140 mmHg ή περισσότερο και/ή της

διαστολικής πίεσης σε 90 mmHg ή περισσότερο. “Σταθερή

αύξηση” σημαίνει την επανειλημμένη διαπίστωση αυξη-

μένων τιμών σε συνθήκες ηρεμίας. Στις αναπτυγμένες

χώρες το 1/4 περίπου των ενηλίκων παρουσιάζει αυξημέ-

νες τιμές αρτηριακής πίεσης-είναι, δηλαδή , υπερτασικοί.

Επειδή η αρτηριακή πίεση αυξάνει με την ηλικία, η υπέρ-

ταση είναι συχνότερη στους ηλικιωμένους. Πριν από την

εμμηνόπαυση η υπέρταση είναι σπανιότερη στις γυναίκες

από όσο στους άνδρες, αλλά μετά απ΄ αυτήν γίνεται εξί-

σου συχνή.

Κατά καιρούς έχουν ακουστεί διάφορες θεωρίες για

την υπέρταση σε σχέση με την διατροφή και γενικότερα

με τον τρόπο ζωής. Παρακάτω θα αναλύσουμε ποιες από

αυτές είναι αλήθεια και ποιες απλώς μύθος.

Τα πορτοκάλια αυξάνουν την πίεση

Μύθος: Συμβαίνει ακριβώς το αντίστροφο. Τα πορτο-

κάλια είναι πλούσια σε κάλιο, αυξημένη πρόσληψη του

οποίου συνδέεται με μείωση της αρτηριακής πίεσης τόσο

σε άτομα με υπέρταση όσο και σε υγιή. 

Το αλάτι αυξάνει την πίεση

Αλήθεια: Οι περισσότεροι άνθρωποι στις αναπτυγμέ-

νες χώρες παίρνουν από την διατροφή τους πολύ περισ-

σότερο αλάτι από αυτό το οποίο έχουν πραγματικά

Μερικές μικρές αλλαγές μπορούν

να κάνουν μεγάλη διαφορά 

στις τιμές της αρτηριακής πίεσης.

Όταν η πίεση ξεπερνά αυτό το όριο των 120/80 mmHg 

είναι εξαιρετικά αυξημένος ο κίνδυνος για έμφραγμα, εγκεφαλικό επεισόδιο,

νεφροπάθεια, οφθαλμοπάθεια και νοητική κατάπτωση.

Μύθοι και αλήθειες για την υπέρταση

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

ανάγκη. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η μέση πρόσληψη αλα-

τιού στον πληθυσμό ανέρχεται σε 10-12 γρ./ημέρα, πολύ

περισσότερο δηλαδή από την ημερήσια συνιστώμενη

πρόσληψη:5-6 γρ. το πολύ. Μείωση της πρόσληψης αλα-

τιού έστω και κατά 3γρ./ημέρα θα μπορούσε να μειώσει

τη συστολική αρτηριακή πίεση κατά 4mmHg και την δια-

στολική αρτηριακή πίεση κατά 2mmHg περίπου σε υπερ-

τασικούς ασθενείς.

Το αλκοόλ αυξάνει την αρτηριακή πίεση

Μύθος και αλήθεια: Στην συγκεκριμένη περίπτωση,

εξαρτάται από την ποσότητα. Όταν το αλκοόλ καταναλώ-

νεται με μέτρο, χαλαρώνει τα αγγεία και διευκολύνει τη

ροή του αίματος, γεγονός που προφυλάσσει από την

υπέρταση. Λογική κατανάλωση αλκοόλ (2 ποτήρια κρασί

την ημέρα για τους άνδρες, 1 ποτήρι για τις γυναίκες και

τους άνδρες με μικρότερο σωματικό βάρος) είναι δυνα-

τόν να επιφέρει ευεργετικά αποτελέσματα στα επίπεδα

της αρτηριακής πίεσης. Όμως, αυξημένες τιμές κατανά-

λωσης αλκοόλ (άνω των 3 ποτών) αυξάνουν δραματικά

τις τιμές της αρτηριακής πίεσης και οι ποσότητες αυτές

πρέπει να αποφεύγονται από άτομα που ήδη έχουν υπέρ-

ταση.

Το σκόρδο ρίχνει την πίεση

Μύθος και αλήθεια: Γενικότερα, τα αποτελέσματα των

ερευνών είναι αντικρουόμενα. Το σκόρδο έχει βρεθεί ότι

μπορεί να προκαλέσει μικρή ελάττωση της αρτηριακής

πίεσης όταν χορηγείται σε σχετικά μεγάλες ποσότητες

Τ
έσσερις στους δέκα Έλληνες και τρεις στις

δέκα Ελληνίδες έχουν υπέρταση, αλλά μόνο

οι μισοί το γνωρίζουν και μόλις το 15% από

αυτούς το αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά. Η υπέρ-

ταση, όμως, απειλεί σοβαρά την υγεία της καρδιάς,

των νεφρών, των ματιών και των αγγείων, γι’ αυτό

και πρέπει να αντιμετωπίζεται έγκαιρα. 
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Το Σωματείο μας εύχεται 
σε όλους τους εργαζομένους υγεία 

& ευτυχία για το νέο έτος!

(π.χ., 10-25 σκελίδες νωπού σκόρδου την

ημέρα).  Τα σκευάσματα που κυκλοφορούν στο

εμπόριο είναι εκχυλίσματα ή αποστάγματα

σκόρδου, που δεν έχουν όμως, σταθερή περιε-

κτικότητα στη δραστική ουσία που περιέχει το

σκόρδο και επομένως, είναι δύσκολο να εξα-

σφαλίσουν σταθερή δόση.   

Η απώλεια βάρους ρίχνει την πίεση

Αλήθεια: Η περίσσεια σωματικού λίπους προ-

διαθέτει για αυξημένη πίεση και υπέρταση.  Ει-

δικά για τα υπέρβαρα/ παχύσαρκα άτομα (που

συχνά έχουν υπέρταση)  η απώλεια κιλών δύνα-

ται να επιφέρει μείωση της πίεσης.

Ο καφές αυξάνει την πίεση

Μύθος και αλήθεια: Και εδώ εξαρτάται από

την ποσότητα. Εάν για παράδειγμα πίνετε έναν

καφέ ημερησίως ή κάποιο άλλο ρόφημα με κα-

φεΐνη (σοκολάτα, μαύρο τσάι, αναψυκτικό

τύπου cola), η κατανάλωση αυτή δεν επηρεάζει

την αρτηριακή πίεση. Έχει φανεί πως μέχρι 300

mg καφεΐνης (δηλαδή 2-3 φλ. καφέ) δεν φαίνε-

ται να υπάρχει αρνητικό αντίκτυπο στην αρτη-

ριακή πίεση.

Η άσκηση αυξάνει την πίεση

Μύθος: Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας

και το Αμερικανικό Κολέγιο Αθλητιατρικής συ-

στήνουν τριάντα λεπτά ημερήσιας άσκησης και

μάλιστα αερόβιας, για τη ρύθμιση της αρτηρια-

κής πίεσης σε άτομα με οριακές τιμές που δεν

λαμβάνουν αντιϋπερτασικά φάρμακα και ως

επικουρική θεραπεία σε υπερτασικούς ασθενείς

που ακολουθούν φαρμακευτική αγωγή. Βέβαια, σήμερα που οι περισ-

σότεροι δεν ασκούνται συστηματικά, είναι δύσκολο να επιτευχθεί η

ημερήσια σύσταση για φυσική δραστηριότητα. Ωστόσο, ακόμα και η

διαλειμματική δεκάλεπτη άσκηση, όπως το περπάτημα μέχρι τη δου-

λειά  ή το ανέβασμα της σκάλας, οι καθημερινές δραστηριότητες

(όπως οι δουλειές του σπιτιού), αθροιστικά μπορούν να συμπληρώ-

σουν το συνιστώμενο τριαντάλεπτο και αποδεδειγμένα μειώνουν τον

κίνδυνο για υπέρταση σε μεσήλικες.

Συμπερασματικά κάποιες συμβουλές για τον έλεγχο της αρτηρια-

κής πίεσης:

• Προσπαθήστε να μειώσετε την πρόσληψη του αλατιού.

• Προσέξτε το βάρος σας.

• Προσπαθήστε να τρώτε περισσότερα φρούτα και λαχανικά. Είναι

πλούσια σε κάλιο, που μειώνει την αρτηριακή πίεση.

• Αν πίνετε μεγάλες ποσότητες αλκοόλ προσπαθήστε να τις μει-

ώσετε.

• Ασκηθείτε πιο πολύ.

Ω γη μου Μακεδόνισσα, πως δακρύζω, με είδες,

Στης Βεργίνας τον ήλιο που λάμπει εκτυφλωτικά;

Αχ, να’ ξερες, θωρώντας τις χρυσές του τις αχτίδες,

Πόσα σκιρτήματα η καρδιά μου αισθάνεται γλυκά!

Καθώς εντός σου περπατώ, αγαπημένη μου,

Νομίζω, ο κάθε πρόγονος πως μου αχνογελά.

Πανάκριβό μου βάλσαμο σε νοιώθω και πληγή μου,

Μα και δακρύζω ως σκέφτομαι τον Παύλο το Μελά.

Μακεδονία! Ελλάδας γη, ιστορία αιώνων

Που η μνήμη με συγκίνηση, σκύβει να ασπαστεί.

Γη π’ ακριβομετάλαβες το αίμα των προγόνων,

Γη του Μεγάλου Αλέξανδρου, στον κόσμο ξακουστή!

Υπέρλαμπρη, η δόξα σου, δεν περπατά μονάχη.

Σ’ όποιο σεπτό σου έδαφος, στην κάθε πιθαμή,

Ακολουθούν ξοπίσω της κι οι Μακεδονομάχοι

Που σε υπερασπίστηκαν με ανδρεία και ορμή.

Μακεδονία, ακριβό της Πατρίδας χρυσάφι,

Μ’ ακούς; Μέσα στην κάθε φλέβα μου, αίμα μου σε γροικώ.

Το αίμα των προγόνων μου δίπλα το υπογράφει,

Πως είσαι Ελληνίδα γη! Και πάνω σου ενοικώ.

Πατρώα γη, Ελλήνων γη, πόσων αιώνων μύθοι,

μέσ’ απ’ την ιστορία σου, για σένα μου μιλούν!

Κι υφαίνουν μπρος στα μάτια μου ποιο γλυκό παραμύθι;

Λες, στάλες από δάκρυα και οι θύμησες κυλούν.

Γη Μακεδόνων όμορφη, Γης δοξασμένο χώμα,

με ανδρείας κατορθώματα ηρώων Ακριτών

που πρόταξαν ασπίδα σου το ρωμαλέο τους σώμα

και που σεμνά τους ύμνησαν, στίχοι των ποιητών.

Για σε μιλώντας χαίρομαι, για σε μιλώντας κλαίω

Κι η μνήμη τρέχοντας στο χτες πόσα αναπολεί

Είσαι για μένα –θα το πω – η ζωή που αναπνέω.

Στις ομορφιές σου, η σκέψη μου, φτερουγά σαν πουλί .-

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
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