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Το ΠΣΕΕΠ δηλώνει παρόν κάθε ώρα κάθε λεπτό και συ-

νεχίζει τον αγώνα του. Έναν αγώνα δύσκολο και άνισο

στον οποίο βρίσκει όμως συμπαραστάτες. 

Η φωνή του ακούγεται και μάλιστα φθάνει μέχρι το εξω-

τερικό και συγκεκριμένα στην Ευρωπαϊκη Ένωση, η οποία

αρχίζει και ... ξεσκονίζει την προσχεδιασμένη ιδιωτικοποί-

ηση των ΕΛ.ΠΕ. 

Έτσι η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου, έκρινε «παραδεκτή» τη σχετική αναφορά του Σωμα-

τείου μας για ακύρωση της διαδικασίας πώλησης, στην

οποία τονίζουμε ότι αυτό θα βλάψει το δημόσιο συμφέρον

και την επιχείρηση, ενώ θεωρούμε ότι υπάρχουν νομικά

και θεσμικά κωλύματα.

Το Σωµατείο εδώ και καιρό από την πλευρά του, έχει κα-

ταστήσει σαφές προς όλους, την απαρέγκλιτη στάση του

ενάντια στο ξεπούληµα του συνόλου της Ενέργειας στη

χώρα µας, αλλά και της πιο κερδοφόρας δημόσιας εται-

ρείας όπως είναι τα ΕΛ.ΠΕ.

Κανένας σχεδιασµός αλλά και «κοινωνικός αυ-

τοµατισµός» δεν πρόκειται να µας κάνει να παραχωρή-

σουµε ούτε σπιθαµή ελπίδας στον δίκαιο αγώνα μας, τον

οποίο θα συνεχίζουμε να κάνουμε µέχρι τέλους.

Όλοι οι εργαζόμενοι από κάθε πόστο θα υπερασπιστούµε

µε κάθε µέσο που διαθέτουµε τα ΕΛ.ΠΕ. και κατ΄ επέκταση

την περιουσία του ελληνικού λαού αποδεικνύοντας στην

πράξη πως όταν έχουμε ξεκάθαρους στόχους και θέλουμε

να αγωνιστούμε, σίγουρα τότε τα αποτελέσματα θα έχουν

θετικό πρόσημο για όλους μας.   
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H EYΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΞΕΣΚΟΝΙΖΕΙ...
ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛ.ΠΕ.

Όπως είναι γνωστό, ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση

του 50,1% των ΕΛ.ΠΕ. αποτελεί άλλη μια μνημονιακή υποχρέ-

ωση στον κλάδο της ενέργειας. 

Πρόσφατα το ΤΑΙΠΕΔ ενέκρινε τη σύμπραξη της Glencore En-

ergy με την εταιρεία CIEP Participations S.a r.l. SICAR του ομίλου

Carlyle και τη σύμπραξη της εταιρείας Vitol Holding BV με την

εταιρεία Société Nationale pour la Recherche, la Production, le

Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocar-

bures («Sonatrach»). Αυτά τα σχήματα, αφού ολοκληρώσουν

τους απαραίτητους τεχνικούς και οικονομικούς ελέγχους ανα-

μένεται να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές μέσα στο επό-

μενο τρίμηνο.  

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛ.ΠΕ. ζητούν ακύρωση της διαδικασίας

πώλησης επικαλούμενοι ότι αυτό θα βλάψει το δημόσιο συμφέ-

ρον και την επιχείρηση ενώ θεωρούν ότι υπάρχουν νομικά και

θεσμικά κωλύματα. Προς αυτή την κατεύθυνση έχουν υποβάλει

σχετικό αίτημα για έρευνα των όρων του διαγωνισμού στην Επι-

τροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού.

Με απαντητική επιστολή την οποία υπογράφει η Πρόεδρος

της Επιτροπής Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου,  Ce-

cilia Wikström, αναφέρει ότι κρίνεται «παραδεκτή» η σχετική

αναφορά.

«Αυτό σημαίνει ότι προχωρεί πλέον στην επί της ουσίας και

εις βάθος εξέτασή της, διαδικασία η οποία δύναται να καταλή-

ξει σε κλήση σε ακρόαση τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο

ασφαλώς και της Ελληνικής Δημοκρατίας, για τα πεπραγμένα

τους στην υπόθεση, με ενδεχόμενες περαιτέρω σοβαρές νομι-

κές και θεσμικές συνέπειες για το όλο εγχείρημα ιδιωτικοποί-

ησης».

Παράλληλα, η Επιτροπή Αναφορών ζήτησε από την Ευρω-

«Παραδεκτή» έκρινε την αναφορά του ΠΣΕΕΠ 

η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Επιτέλους η φωνή του ΠΣΣΕΠ και οι σωστές
ενέργειες που κάνουμε όλο αυτό το διάστημα
για την αποτροπή του ξεπουλήματος των ΕΛ.ΠΕ

έχει θορυβήσει πολλούς. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αρχίζει και ξεσκονίζει... την ιδιωτικοποίηση των
ΕΛ.ΠΕ., καθώς η Επιτροπή Αναφορών του Ευρωπαϊ-
κού Κοινοβουλίου έκρινε «παραδεκτή» τη σχετική ανα-
φορά που είχε υποβάλει το Πανελλήνιο Σωματείο των
Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια. 

παϊκή Επιτροπή να διεξαγάγει προκαταρκτική

έρευνα επί της υπόθεσης.

Με όλα αυτά να είναι σε εξέλιξη, το σωματείο μας

περιμένει εξελίξεις ενδεχομένως πολύ σημαντικές

- όχι μόνο για την πορεία του απαράδεκτου διαγω-

νισμού περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ αλλά

και γενικότερα στο πλαίσιο μας συνολικής επανε-

ξέτασης των πραγμάτων στο νευραλγικής σημασίας

πεδίο των υδρογονανθράκων για την πατρίδα μας».
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Πριν το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Σεβα-

σμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και

Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, αποδεχόμε-

νος την πρόσκληση του Προέδρου του Περι-

φερειακού Συμβουλίου Βιομηχανικών

Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης των Ελληνι-

κών Πετρελαίων κ. Θεόδωρου Κεμανετζή,

τέλεσε τα Θυρανοίξια του Ιερού Παρεκκλη-

σίου επ’ ονόματι της Αγίας Τριάδος εντός

των Διυλιστηρίων των Ελληνικών Πετρε-

λαίων, στα Διαβατά Θεσσαλονίκης.

Ο Σεβασμιώτατος στο σύντομο χαιρετισμό

του και αφού συνεχάρη τον Πρόεδρο του

Σωματείου των υπαλλήλων για την πρωτο-

βουλία της τοποθέτησης ενός ναϋδρίου

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΘΥΡΑΝΟΙΞΙΑ

ΣΤΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
μέσα στο χώρο της εργασίας τους, τόνισε την αξία της ενότητας που

πρέπει να καλύπτει όλες τις πτυχές της ζωής μας, όπως αυτή παρου-

σιάζεται μέσα από τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, τα οποία απο-

τελούν τον Ένα Θεό.

Την ακολουθία των Θυρανοιξίων παρακολούθησαν η Διοίκηση των

Ελληνικών Πετρελαίων στη Θεσσαλονίκη, εκπρόσωποι της Πολιτείας,

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, αλλά και μεγάλο πλή-

θος συναδέλφων νυν αλλά και συνταξιούχων

Η χαρά των εργαζομένων ήταν έκδηλη, αφού το χρόνιο αίτημα των

συναδέλφων μας για την κατασκευή του παρεκκλησίου της Αγίας

Τριάδας, έγινε πραγματικότητα.

Όπως είθισται κάθε χρόνο, με αφορμή
την συμμετοχή του Συνδικάτου μας στο
συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που διοργα-
νώνει η ΓΣΕΕ και το Εργατικό Κέντρο Θεσ-
σαλονίκης στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, έτσι και φέτος το τακτικό
Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ έλαβε
χώρα στα γραφεία του σωματείου μας στις
ΒΕΘ την Παρασκευή 7 Σεπτεμβρίου 2018.
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Extra bonus 2018:

Μετά από αίτημα των Εκπροσώπων των Εργαζομένων τον Δεκέμβριο του 2017 προς το Δ.Σ.

της Εταιρείας για διανομή extra bonus στους εργαζομένους και τις συζητήσεις που ακολούθη-

σαν μετά τη σύσταση του νέου Προεδρείου, σας ενημερώνουμε ότι θα δοθεί το ποσό των  1.500

ευρώ μικτά σε κάθε εργαζόμενο μέχρι το τέλος του μηνός Ιουνίου 2018.  

Άδεια μετά αποδοχών (Α.Μ.Α.):

O εργαζόμενος θα δύναται να κάνει χρήση της άδειας μετ΄ αποδοχών μέχρι 8 ώρες, ακριβώς

όπως ορίζει η Σύμβασή μας με μόνη υποχρέωση να ενημερώνει εγγράφως (sms ή e mail) εγ-

καίρως τον προϊστάμενό του.

Άδεια Ηλικίας: θα  δίδεται κανονικά όπως  περιγράφει η Σύμβασή μας χωρίς κανένα καταχρη-

στικό “αστερίσκο” από τον οποιονδήποτε.

Άδεια Ασθενείας: 

Με απόφαση της Διοίκησης θα εξετάζεται η περίπτωση μη συμψηφισμού των ημερών της Κα-

νονικής Άδειας με τις ημέρες που υπερβαίνουν τα χρονικά όρια της βραχείας ασθένειας.   

Αλλαγή βάρδιας: Συμφωνήθηκε ως προς την αλλαγή βάρδιας να γίνεται όπως κατά το παρελ-

θόν το χτύπημα των καρτών.

Προσλήψεις:

Στο θέμα των προσλήψεων Τεχνιτών Συντήρησης αλλά και Διπλωματούχων Μηχανικών συμ-

φωνήθηκε από τις 15 Ιουνίου 2018 να ξεκινήσει ο έλεγχος των τυπικών προσόντων ώστε τον

Ιούλιο να γίνει ο γραπτός διαγωνισμός, τον Σεπτέμβριο οι συνεντεύξεις με ορίζοντα τον Οκτώ-

βριο να  γίνουν οι προσλήψεις.

Εθνική Ασφαλιστική: 

Συμφωνήθηκε με την διοίκηση της εταιρείας να προχωρήσουμε σε διαγωνισμό για ένα νέο

βελτιωμένο συμβόλαιο που θα καλύπτει τις σύγχρονες και πραγματικές μας ανάγκες. Για το

λόγο αυτό καλούμε έως τις 20 Ιουνίου τους εργαζομένους να καταθέσουν προτάσεις για την

βελτίωση του ισχύοντος ιατροφαρμακευτικού προγράμματος έτσι ώστε μαζί με τις προτάσεις

του Σωματείου (ενδεικτικά  παράταση του συμβολαίου μετά την συνταξιοδότηση) να διαμορ-

φώσουμε ένα καλύτερο ιατροφαρμακευτικό πρόγραμμα.

Groupama: Τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου, συμφωνήθηκε να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος

Λόγω του ότι τον τελευταίο χρόνο πολλά προβλήματα  από την καθημερινότητα βρέθηκαν να μην έχουν
λυθεί αλλά αντιθέτως συσσωρεύτηκαν και δημιούργησαν δυσαρέσκεια στους εργαζόμενους, το Σωμα-
τείο προχώρησε σε μια σειρά επιστολών ώστε να μπουν αυτά σε διάλογο για την άμεση επίλυσή τους.
Έπειτα από μια σειρά συναντήσεων με την διοίκηση της εταιρείας, είμαστε σε θέση να σας ανακοινώ-
σουμε τα ακόλουθα:

Μία σειρά από καθημερινά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε        
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από πλευράς της εταιρείας για το Ασφαλιστικό

Πρόγραμμα που τώρα διαχειρίζεται η Grοupama.

Ήδη έχει χαθεί πολύτιμος χρόνος και επειδή τα

χρονικά περιθώρια στενεύουν δεν πρέπει να μεί-

νουν άλλο αδρανείς.

Περιγραφή θέσεων εργασίας:

Η εταιρεία επεξεργάζεται εδώ και καιρό την ''πε-

ριγραφή θέσης εργασίας''. Για να μπορεί η διοί-

κηση του Σωματείου να πάρει σαφή θέση στο

ζήτημα, ζήτησε πρώτα να μελετήσει τις περιγρα-

φές, να έρθει σε συνεργασία με τα μέλη του Σω-

ματείου που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες του

κάθε χώρου και αφού ξεκαθαρίσουν και ορισμένα

ζητήματα με τα οργανογράμματα, θα πάρει σαφή

θέση. 

Θέματα Ασφάλειας:

Στα θέματα Ασφαλείας αποφασίστηκε τα χρονο-

διαγράμματα υλοποίησης να είναι πιο σύντομα

και το Σωματείο θα παρακολουθεί όλες τις εξελί-

ξεις και θα παρεμβαίνει όπου κρίνει απαραίτητο,

όπως ζητήσαμε για τα τελευταία περιστατικά στις

ΒΕΑ. 

Μονιμοποίηση εργολαβικών συναδέλφων: 

Συμφωνήθηκε και θα αρχίσει σε εύλογο χρονικό

διάστημα, η μονιμοποίηση των εργολαβικών συ-

ναδέλφων που  καλύπτουν πάγιες και διαρκείς

ανάγκες στην εταιρεία, σε Τεχνικό και Διοικητικό

Προσωπικό.

39ωρο στους εργολαβικούς συναδέλφους:

Το Σωματείο πρότεινε και η εταιρεία το έκανε

αποδεκτό, να εργάζονται οι εργολαβικοί συνά-

δελφοι  σε  39ωρο ωράριο εργασίας. Με αυτό τον

τρόπο οι εργολαβικοί  συνάδελφοί  μας  θα  απο-

χωρούν από  τις εγκαταστάσεις κάθε Παρασκευή

στις 14:00 όπως το  μόνιμο προσωπικό.  

Τα θέματα μεταφοράς των εργαζομένων, οι

χώροι  στάθμευσης των εγκαταστάσεων, το timer

στο Κτήριο της Χειμάρρας καθώς και το Πρό-

γραμμα Διακοπών που παρουσιάζει αρκετές αρ-

ρυθμίες σε  συγκεκριμένη ομάδα συναδέλφων,

συζητήθηκαν  και αναμένουμε τις επίσημες προ-

τάσεις της Εταιρείας για την επίλυσή τους.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Αποδεικνύεται στην πράξη πως όταν έχουμε ξε-

κάθαρους στόχους και θέλουμε να αγωνιστούμε,

σίγουρα τότε τα αποτελέσματα θα έχουν θετικό

πρόσημο για τους εργαζόμενους.   

Δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε έτσι ώστε να

ξαναχτίσουμε από την αρχή την εμπιστοσύνη

ανάμεσα στους εργαζόμενους και το Συνδικάτο.

Συνάντηση για τις δυσλειτουργίες 

στις εγκαταστάσεις του Ασπροπύργου

Μετά τα τελευταία συμβάντα σχετικά με την δυσλειτουρ-

γία στους Ηλεκτρολογικούς Υποσταθμούς στο Διυλιστήριο

Ασπροπύργου, το Σωματείο μας πραγματοποίησε συνάντηση

την Τρίτη 25 Ιουνίου με τους Διευθυντές Διυλιστηρίου και

και Συντήρησης Διυλιστηρίου.

Ενημερωθήκαμε για τις αιτίες που προκάλεσαν τα προβλή-

ματα στους υποσταθμούς, για τα έργα αναβάθμισης που

έχουν ήδη ολοκληρωθεί καθώς και τα χρονοδιαγράμματα γι΄

αυτά που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Από πλευράς μας επισημάνθηκε ότι οι επενδύσεις για τον

εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου αλλά και των ηλε-

κτρολογικών υποσταθμών, είναι απαραίτητες για την ασφαλή

λειτουργία και την αναβάθμιση των ΒΕΑ.

Οι προσλήψεις που ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και η

προληπτική συντήρηση, είναι τα στοιχεία αυτά που χρειάζον-

ται για να δουλεύουν οι εργαζόμενοι και να λειτουργούν οι

εγκαταστάσεις με ασφάλεια.

        επιτέλους μπαίνουν στον σωστό δρόμο προς επίλυση
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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.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης της νέας νομοθεσίας, για την προστασία

των προσωπικών δεδομένων (GDPR) που αλλάζει ριζικά τον τρόπο

με τον οποίο συλλέγουν, επεξεργάζονται και διαχειρίζονται προσω-

πικά δεδομένα κάθε μορφής, το Σωματείο διοργάνωσε δύο ενημε-

ρωτικές συνελεύσεις: 

•• στις ΒΕΘ την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 στο ξενοδοχείο Grand

Hotel

•• στις ΒΕΑ την Τρίτη στις 11 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 15:00 στην

Αίθουσα Αμφιθεάτρου στο Νέο Διοικητήριο

Είναι επιβεβλημένο να γνωρίζουμε σε ποιες περιπτώσεις επιτρέ-

πεται να χρησιμοποιούνται, να διαγράφονται, να μεταβιβάζονται και

εν τέλει να επεξεργάζονται τα προσωπικά  μας δεδομένα αλλά κυ-

ρίως πως να τα προστατεύσουμε.

Το Σωματείο υποχρεούται να εναρμονίσει τις διαδικασίες του με

το Γενικό Κανονισμό. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργά-

Στις 6 Ιουνίου 2018 το ΠΣΕΕΠ εξέδωσε

υπόμνημα στο οποίο αναφέρει:

«Στην πιο κρίσιμη στιγμή για τη χώρα

όπου η ενέργεια παίζει καθοριστικό ρόλο

στην ανάπτυξη, εξωτερική πολιτική, περι-

βάλλον, η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει

την πώληση του τελευταίου ποσοστού

των ΕΛΠΕ που ανήκει στο Δημόσιο.

Τα ΕΛΠΕ είναι μία εταιρεία υγιέστατη με

μεγάλη προσφορά τόσο στην εθνική οικο-

νομία 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 μείζον Εθνικό Έγκλημα απεμπόλη-

σης των Εθνικών συμφερόντων σε ένα

νευραλγικό τομέα της χώρας μας όπως

είναι η ενέργεια.

Η Αντίθεση των εργαζομένων στο ξε-

πούλημα 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 πετρελαιοειδών

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

νωση αποτελεί δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα

ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητο δεδομένο) και χρή-

ζει αυξημένης  προστασίας.

Η μη συμμόρφωση με τον Κανονισμό επισύρει

κυρώσεις και διοικητικά πρόστιμα που φτάνουν

έως 10.000.000€. 

•• 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 Δυνάμεων 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 θέρ-

μανση 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 παγ-

κόσμιους κολοσσούς (Exxon Mobil – Total – Repsol).

Απορρίπτουμε και θα αντισταθούμε με όλες μας τις δυνάμεις στην πολι-

τική ξεπουλήματος της μεγαλύτερης ενεργειακής εταιρείας της Νοτιοανα-

τολικής Ευρώπης».
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Επίσης το Δ.Σ. εισηγήθηκε για το ΤΑΑΤ προς το Γ.Σ.

με ψήφους 11 ΝΑΙ – 9 ΟΧΙ – 1 ΛΕΥΚΟ,  την τροποποίηση

του άρθρου 10, την προσθήκη στο άρθρο 5 του ΣΤ,

καθώς και με ψήφους 20 ΝΑΙ – 1 ΛΕΥΚΟ την τροποποί-

ηση του άρθρου 5Γ. καθώς και  την κατάργηση της με-

ταβατικής διάταξης της ίδρυσης του ΤΑΑΤ.

Στην συνέχεια το Δ.Σ. του ΠΣΕΕΠ ομόφωνα εισηγή-

θηκε προς το Γ.Σ. εξουσιοδότηση για απεργιακές κινη-

τοποιήσεις και απεργιακά μέτρα για το ξεπούλημα των

ΕΛΠΕ. Στο Δ.Σ. έγινε ενημέρωση για το εξώδικο που

έστειλε η ΠΟΕ καλώντας το Σωματείο μας να συμμετά-

σχει στην 24ωρη απεργία στις 18 Δεκεμβρίου με θέμα

την μονιμοποίηση των εργολαβικών συναδέλφων και με

πρόσχημα την πλήρη Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ χωρίς

να έχει προηγηθεί καμία ενημέρωση στο Σωματείο μας. 

Αποφασίστηκε με ψήφους 11 ΝΑΙ – 10 ΟΧΙ να μην συμ-

μετάσχουμε, άλλωστε θεωρούμε αστείο να συμμετέ-

χουμε σε μία απεργία  την οποία δεν τη στηρίζουν στα

πρωτοβάθμια Σωματεία τους ούτε αυτοί που ως  μέλη

του Δ.Σ της ΠΟΕ την προκήρυξαν.

Το Σωματείο μας διαχρονικά, αλλά και πιο συγκεκρι-

μένα από το Φεβρουάριο του 2016 με τη Δήλωση Συμ-

φωνίας που πέτυχε μεταξύ Σωματείου - Εταιρείας  και

Υπουργείου Ενέργειας, προσπαθεί να εντάξει στο μό-

νιμο προσωπικό όσους καλύπτουν πάγιες και διαρκείς

ανάγκες και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να

μάχεται ουσιαστικά και όχι για τις εντυπώσεις ή τις πο-

λιτικές υποσχέσεις.

Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν στο

αμφιθέατρο  στις ΒΕΑ δύο έκτακτα Γενικά Συμβούλια. 

Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ που

πραγματοποιήθηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2018 τα μέλη

του Δ.Σ ενημερώθηκαν από τον αναλογιστή για τις

προσφορές των Εταιρειών που συμμετείχαν στους

δύο διαγωνισμούς και εισηγήθηκε προς το Γ.Σ. (με

ψήφους 20 ναι – 1 λευκό), την ανανέωση των ομαδι-

κών ασφαλιστηρίων συμβολαίων Groupama και των

πρόσθετων πράξεών τους όπως και την έγκριση του

νέου Ιατροφαρμακευτικού Προγράμματος της Εθνι-

κής με βελτιώσεις στα όρια κάλυψης για τα Νοσοκο-

μειακά και Ιατροφαρμακευτικά έξοδα και θα εκδοθεί

κάρτα για τους ασφαλισμένους συναδέλφους με

σκοπό τη διευκόλυνσή τους καθώς και την παροχή

έκπτωσης σε ιατρικά και νοσοκομειακά κέντρα.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στο πρώτο έκτακτο Γ.Σ. έγινε ενημέρωση από τον Αναλογι-

στή του ΠΣΕΕΠ για τους δύο διαγωνισμούς του Ιατροφαρμα-

κευτικού και του Αποταμιευτικού προγράμματος, όπου

υπερψηφίστηκε η εισήγηση του Δ.Σ. με 51 ψήφους ΥΠΕΡ και

3 ΛΕΥΚΑ. Επίσης υπερψηφίστηκε η τροποποίηση των άρθρων

του ΤΑΑΤ κατά άρθρο ως εξής: 

Για τροποποίηση άρθρου 5Γ: ΟΜΟΦΩΝΑ

Για προσθήκη  παραγράφου στο άρθρο 5 ΣΤ: ΥΠΕΡ 32,  ΚΑΤΑ

18, ΛΕΥΚΑ  4

Για τροποποίηση άρθρου 10: ΥΠΕΡ 33, ΚΑΤΑ 18, ΛΕΥΚΑ 3

Για κατάργηση της Μεταβατικής Διάταξης: ΟΜΟΦΩΝΑ

Στο δεύτερο Έκτακτο Γ. Σ. έγινε ενημέρωση και ακολού-

θησε διάλογος με τον δικηγόρο μας, κ. Τοκατλίδη για τις νο-

μικές ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα ενάντια στο

ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ. αλλά και τις δικαστικές που θα χρει-

αστούν στο μέλλον. Κατατέθηκαν για τη λήψη αποφάσεων για

απεργιακές κινητοποιήσεις και απεργιακά μέτρα τρεις προτά-

σεις, η πρώτη από το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ, η δεύτερη από

τις παρατάξεις της ΕΝΙΑΙΑΣ – ΕΛΚΕ και η τρίτη από το Αγωνι-

στικό Μέτωπο και  ήταν οι εξής:

Πρόταση Προεδρείου:

Εξουσιοδότηση Γενικού Συμβουλίου προς το Δ.Σ. να απο-

φασίσει για λήψη απεργιακών κινητοποιήσεων και απεργιακά

μέτρα, 24ωρες, 48ωρες, πενθήμερες, πολυήμερες για το θέμα

της πλήρους Ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ. (ΥΠΕΡ: 33)

Πρόταση ΕΝΙΑΙΑΣ – ΕΛΚΕ:

•• Ναι στην εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για περαιτέρω αγωνιστι-

κές κινητοποιήσεις και  έως  28/01/19 προγραμματισμένες πε-

ριοδείες του Σωματείου για ενεργοποίηση του κόσμου

•• Περιφερειακές Συνελεύσεις έως 31/01/19

•• Δύο 24ωρες 31/01/19 και 01/02/19 με κλείσιμο δρόμων  και

διανομή φυλλαδίων

•• Δύο 48ωρες 02 και 03/02/19 και 03 και 04/02/19

•• Παραστάσεις διαμαρτυρίας, μαζί με όλα τα Σωματεία του

Ομίλου και της ΠΟΕ και Εργατικά Κέντρα  

• Μέγιστη αξιοποίηση δημοσιογράφων, ΜΜΕ ακόμα και πα-

ραγωγή δικού μας video. (ΥΠΕΡ: 19)

Πρόταση Αγωνιστικού Μετώπου:

Πραγματοποίηση Δ.Σ ΠΣΕΕΠ το οποίο θα πάρει απόφαση  για

Περιφερειακές Συνελεύσεις με θέμα την πορεία της Ιδιωτικο-

ποίησης και λήψη απόφασης απεργιακών κινητοποιήσεων.

(ΥΠΕΡ: 3)

Τέλος σημειωθεί «στο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ στις 19 Νοεμβρίου

ψηφίστηκε ομόφωνα η κατάργηση του ΕΕΤΙ (Ευρωπαϊκό Ενερ-

γειακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο) το οποίο παρότι ξεκίνησε με

μεγάλες προσδοκίες δεν κατάφερε ποτέ να τις δικαιώσει, με

εξαίρεση τη συμμετοχή του στη συνδιοργάνωση των δύο Συ-

νεδρίων για την Έρευνα»  

Ο «σχεδιασμός» του Εφιάλτη που ζητάει να ρίξεις από νωρίς

στο αγώνα όλα σου τα όπλα μας βρίσκει αντίθετους, γιατί πι-

στεύουμε ότι μια τέτοια κίνηση θα εξυπηρετούσε την κυβέρ-

νηση και θα την έβγαζε από τη δύσκολη θέση.

Οι εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να κλιμακώσουμε τον

Aγώνα μας αν η κυβέρνηση εμείνει στις αποφάσεις της. Θα

δουν ποιοι πραγματικά είμαστε οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ και

μαζί με εμάς θα δουν απέναντι τους και όλη την κοινωνία.
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EKΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΕΑ, ΒΕΕ, ΒΕΘ

Με επιτυχία και κάτω από δημοκρατικές διαδικασίες

όπως άλλωστε συμβαίνει στο ΠΣΕΕΠ διεξήχθησαν οι

εκλογές στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας στις Βιο-

μηχανικές εγκαταστάσεις των διυλιστηριων Ασπροπύρ-

γου, Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης. Η προσέλευση των

συναδέλφων ήταν ικανοποιητική και προσήλθαν στις κάλ-

πες στις 8-9 Οκτωβρίου 2018, για να αναδείξουν αυτούς

που θα τους εκπροσωπήσουν για την διετία 2019-2021.

Αναλυτικά οι ψήφοι έχουν ως εξής: 

1. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (225 ψήφοι)

2. ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (205 ψήφοι)

3. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (188 ψήφοι

4. ΤΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (185 ψήφοι)

5. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (167 ψήφοι)

6. ΛΑΒΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (129 ψήφοι)

7. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (117 ψήφοι)

8. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (115 ψήφοι)

9. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (101 ψήφοι)

10. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (98 ψήφοι)

11. ΣΟΪΛΕΜΕΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (57 ψήφοι)

12. ΓΙΩΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (56 ψήφοι)

Αναλυτικά οι ψήφοι έχουν ως εξής: 

1. ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (253 ψήφοι)

2. ΠΕΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ (243 ψήφοι)

3. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (234 ψήφοι)

4. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (210 ψήφοι)

5. ΓΙΑΖΚΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (205 ψήφοι)

6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (166 ψήφοι)

7. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (117 ψήφοι)

8. ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (107 ψήφοι)

9. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ(85 ψήφοι)

Στην Ελευσίνα από τους 525 εγγεγραμένους ψήφισαν 353

ενώ βρέθηκαν 348 έγκυρα, 2 άκυρα και 3 λευκά. Εκλέχ-

θηκαν οι εξής συνάδελφοι: ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ,

ΤΖΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ -

ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΒΙΓΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ενώ την Εφορευτική Επι-

τροπή αποτελούσαν οι: ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΑ-

ΤΣΙΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ και ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ.

Αναλυτικά οι ψήφοι έχουν ως εξής: 

1. ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (212 ψήφοι)

2. ΤΖΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (201 ψήφοι)

3. ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - ΖΑΧΑΡΙΑΣ (192 ψήφοι)

4. ΒΙΓΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (168 ψήφοι)

5. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (134 ψήφοι)

6. ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (83 ψήφοι)

7. ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (72 ψήφοι)

8. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (56 ψήφοι)

9. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (35 ψήφοι)

Στην Θεσσαλονίκη από τους 582 εγγεγραμένους ψήφισαν

498 ενώ βρέθηκαν 491 έγκυρα, 5 άκυρα και 2 λευκά. 

Εκλέχθηκαν οι εξής συνάδελφοι: ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΠΕΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ, ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ και ΛΑΖΑΡΙ-

ΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ενώ την Εφορευτική Επιτροπή αποτε-

λούσαν ΜΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

και ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
Βαρθαλίτης Νικόλαος (Συντονιστής)

Μαναγλιώτης Ευθύμιος (Αναπληρωτής Συντονιστής)

Τόλιος Παναγιώτης (Γραμματέας)

Νικολόπουλος Επαμεινώνδας (Μέλος )

Γαρυφάλλου Χρήστος (Μέλος)

Ρίζος Παναγιώτης (Συντονιστής)

Πετρέας Ηλίας (Γραμματέας)

Μαυρομάτης Χρήστος (Μέλος)

Λαζαρίδης Δημήτρης (Μέλος)

ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (Συντονιστής) 

ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ – ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

(Αναπληρωτής Συντονιστής) 

ΤΖΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Γραμματέας)

ΒΙΓΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Μέλος)

EYAE BEA

Η ΣΥΝΘΕΣΗ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ

Η ΣΥΝΘΕΣΗ

EYAE BEE

EYAE BEΘ

Στον Ασπρόπυργο από τους 798 εγγεγραμένους ψήφι-

σαν 494 ενώ βρέθηκαν 486 έγκυρα, 8 άκυρα και 2 λευκά. 

Εκλέχθηκαν οι εξής συνάδελφοι: ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟ-

ΛΑΟΣ, ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗ-

ΣΤΟΣ, ΤΟΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ενώ την Εφορευτική Επιτροπή αποτε-

λούσαν ο ΦΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ο ΧΟΥΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝ-

ΤΙΝΟΣ. 
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Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάν-

τηση με τον Γενικό Διευθυντή των ΒΕΘ στις

25 Μαΐου, στον οποίο τέθηκε ένα πλήθος προ-

βλημάτων που απασχολούν καθημερινά τους

εργαζομένους καθώς και για την αναβάθμιση

των εγκαταστάσεων. Από την πλευρά της η δι-

οίκηση δεσμεύτηκε για την επίλυση θεμάτων

σε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα όπως:

•• Ενημέρωση για το επενδυτικό πρόγραμμα

των εγκαταστάσεων

•• Αντικατάσταση ασθενοφόρου (παραλαβή

τον Οκτώβριο)

•• Αντικατάσταση F2 πυροσβεστικού οχήμα-

τος (διαδικασία αξιολόγησης- επιλογής)

•• Πρόσληψη Μηχανολόγου Μηχανικού στο

Τμήμα Μηχανολογικής Συντήρησης Διυλιστη-

ρίου (κάλυψη από τις νέες προσλήψεις)

•• Πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού στο

Τμήμα Μηχανολογικής Συντήρησης Διυλιστη-

ρίου (κάλυψη από τις νέες προσλήψεις)

•• Αναβάθμιση - διαρρύθμιση κτιρίου Αποθή-

κευσης- Διακίνησης, Control room, γραφείο ερ-

γοδηγών, αίθουσα διδασκαλίας (ξεκίνησαν οι

εργασίες)

•• Αναβάθμιση DAF (θα ξεκινήσουν οι εργα-

σίες το πρώτο εξάμηνο του 2019)

•• Τμήμα Μηχανολογικής Συντήρησης Χημι-

κών. Κάλυψη θέσης Α΄ Χειριστή

Συνάντηση με τον Διευθυντή του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης

•• Εκκλησάκι (έχει γίνει η παραγγελία).

Από την πλευρά μας παρακολουθούμε τις εξελίξεις 

και περιμένουμε απαντήσεις άμεσα σε θέματα όπως :

•• Κάλυψη θέσεων Α΄ Χειριστών στο Τμήμα Βοηθητικών Παροχών

•• Πρόσληψη Χημικού μηχανικού στο Τμήμα Πυρασφάλειας 

(κάλυψη από τις νέες προσλήψεις)

•• Δημιουργία βάρδιας Τεχνίτη Μηχανολογικής Συντήρησης

•• Δημιουργία βάρδιας Τεχνίτη Οργάνων

•• Εφαρμογή του πόστου Θαλαμάρχη στο Τμήμα Διακίνησης

•• Μόνιμος συνάδελφος στο σύστημα εισροών – εκροών

•• Στελέχωση της Πύλης σύμφωνα με το οργανόγραμμα 

του Ομίλου.

Ένα ασυνήθιστο γεγονός που μας προ-

βλημάτισε όλους έγινε στις 29 Μαΐου 2018. 

Μετά από επιστολή που στήλαμε στην Δι-

οίκηση για διάφορα θέματα, μεταξύ άλλων

και αυτό της σίτισης των εργαζομένων, πα-

ρουσία του συνδικάτου και της Επιτροπής

Εστιατορίου, ξεκίνησε έλεγχος από ανε-

ξάρτητο Επιθεωρητή Υγείας που κάλεσε το

ΠΣΕΕΠ (εστιατόρια, εγκαταστάσεις, υλικά

και διαδικασίες σύμφωνα με την κείμενη

νομοθεσία) για θέματα υγιεινής και ασφά-

λειας. 

Ενώ δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα από

πλευράς της εταιρείας που σιτίζει τους ερ-

γαζόμενους, κατά τη διάρκεια του ελέγχου

παρουσιάστηκε ο άλλοτε συνδικαλιστής

του ΠΑΜΕ και σήμερα Επικεφαλής Τμήμα-

τος Διοικητικών Υπηρεσιών Ομίλου και δη-

μιούργησε προβλήματα στον έλεγχο  τον

Παρά την αντίδραση ο έλεγχος στο εστιατόριο διενεργήθει

χωρίς ευτυχώς αρνητικά αποτελέσματα

οποίο και σταμάτησε, προφασιζόμενος ότι δεν είχε ειδοποιηθεί

άτομο από πλευράς εταιρείας. 

Καταγγείλαμε τη στάση του Επικεφαλής και  μετά από παρέμβασή

μας, ο έλεγχος συνεχίστηκε χωρίς να εντοπισθεί τίποτα το μεμπτό.
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Τρίτη 8 Μαΐου 2018: Ημέρα πένθους και απόλυ       
Τρία χρόνια πέρασαν από την αποφράδα μέρα

της 8ης Μάη του 2015. 

Ημέρα που αποτελεί για τους εργαζόμενους στα

ΕΛ.ΠΕ. Ημέρα Μνήμης και Τιμής για τους αδικοχα-

μένους συναδέλφους μας.   

Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου

μας αποφασίστηκε ομόφωνα η κήρυξη τετράωρης

Στάσης Εργασίας σε όλες τις εγκαταστάσεις των

ΕΛ.ΠΕ., ενώ το σωματείο μίσθωσε πούλμαν από τις

εγκαταστάσεις της Ελευσίνας και του Μαρουσίου

για όσους συναδέλφους ήθελαν να αποτίσουν

φόρο τιμής. 

Επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη των τεσσάρων

συναδέλφων, Μπάμπη Δευτεραίου, Ραμαντάν Ντε-

λιλάι, Αντώνη Αβράμπου και Κώστα Μαγγούρα,

που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα

της 8ης Μαΐου 2015, τελέστηκε την Δευτέρα στις

9.00’ το πρωί στο εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης

του Σωτήρος, στον Ασπρόπυργο. 

Ακολούθησε τρισάγιο μέσα στον χώρο των Βιο-

μηχανικών Εγκαταστάσεων Ασπροπύργου, στο

μνημείο που ανεγέρθηκε στη μνήμη των θυμάτων

Tου Γιώργου Μπενέα
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       υτης θλίψης για τους εργαζόμενους στα ΕΛ.ΠΕ.
και ακολούθησε η κατάθεση στεφάνων.

Παρέστησαν οι συγγενείς των αδικοχαμένων συ-

ναδέλφων, ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής,

εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Πρό-

εδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ, Αντι-

προσωπεία του Δ.Σ. της Εταιρείας και ανώτερα

στελέχη του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ο πρό-

εδρος και εκπρόσωποι του ΠΣΕΕΠ και της ΠΟΕ, εκ-

πρόσωποι των Συνδικαλιστικών Παρατάξεων, ενώ

μαζική ήταν η προσέλευση των εργαζομένων στις

ΒΕΑ που θέλησαν να αποτίσουν φόρο τιμής.

Ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθη-

καν το πρωί και στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις

Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο και της

4ωρης Στάσης Εργασίας που κηρύχθηκε σε όλες τις

εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ.

Η Μνήμη αποτελεί Γνώση και Δύναμη, για να μην

επαναληφθούν γεγονότα ή παραλείψεις του παρελ-

θόντος που κόστισαν πολλές ανθρώπινες ζωές.

Δεν σταματάμε να απαιτούμε και να δίνουμε τον

αγώνα μας για ασφαλή λειτουργία των εγκαταστά-

σεων.
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ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ     

Παρόλο το σύντομο χρονικό διάστημα και αυτή την φορά

η ανταπόκριση του ΠΣΕΕΠ στο κάλεσμα του, προς τους συ-

ναδέλφους μας για την ενίσχυση της τράπεζας αίματος για

την οποία όλοι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, ήταν θετική.

Όμως θα πρέπει όσοι μπορούμε να δίνουμε αίμα πιο τα-

κτικά. Γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες.

Και δυστυχώς το καταλαβαίνουμε όταν έρθει αυτή η

άσχημη στιγμή και προστρέξουμε προς το σωματείο για να

ζητήσουμε την βοήθεια του. Και είναι όμορφο να μπορεί το

ΠΣΕΕΠ χωρίς κανένα δισταγμό και απλόχερα να προσφέρει

από την τράπεζα του, την βοήθεια προς εσάς σε μονάδα αί-

ματος όταν του ζητηθεί. 

Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει κάθε φορά που κάνουμε

αιμοδοσία να αφήνουμε πίσω τους δισταγμούς και τις

όποιες επιφυλάξεις και να κάνουμε το χρέος μας. Προς

τους συναδέλφους μας, αλλά και τους οικείους τους, όταν

θα χρειασθεί.

Με μεγάλη λοιπόν επιτυχία διεξήχθησαν οι αιμοδοσίες

που έγιναν στις εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων Ελευσί-

νας στις 20 Νοεμβρίου 2018 και Ασπροπύργου στις 6 Δε-
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        ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

Μοιάζουν τα όνειρα, χωραφιού αγίνωτα στάχια 

που οι βοριάδες του χειμώνα θαρρείς τα μαδήσαν. 

Μιας θάλασσας το κύμα τα ήπιε, όπως τα βράχια. 

Όνειρα π’ αναπάντεχα τον κύκλο τους τον κλείσαν.

Χωραφιού μοιάζουν στάχια, πάνω σε άγονο χώμα, 

από τον άσπονδο χρόνο λες ποδοπατημένα, 

ποια φρεσκάδα θυμίζοντας στο θαμπό τους το χρώμα; 

'Ονειρα που τα πρόδωσε η ζωή ένα-ένα.

Όνειρα που απόμειναν άκαρπα, να σαπίζουν, 

στο χθες του χρόνου τ’ άχαρο που πίσω δεν γυρίζει, 

στη μνήμη όμως έρχονται, για να μας βασανίζουν. 

Κάθε όνειρο χαμένο, έναν θάνατο ορίζει.

Χωραφιού στάχια μοιάζουνε, που έχουν πια πεθάνει. 

Τα ‘χουν τυλίξει άστοργα στα θάμπη τους οι χρόνοι. 

Όνειρα π’ αποδείχθηκαν της ζωής μας η πλάνη.

Τελικά πάντα η ζωή, με κάτι μας πληγώνει.

Πότε με κάποιο όνειρο που άκαρπο θα μείνει, 

που, μας αφήνει άσπλαχνα να πονούμε μονάχοι, 

πότε χωρίς αντίκρισμα υποσχέσεις θα δίνει.

Κι εμείς πάντα θα μένουμε, θαλασσόδαρτοι βράχοι.

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΘΑΛΑΣΣΟΔΑΡΤΟΙ ΒΡΑΧΟΙ

κεμβρίου 2018, σε συνεργασία με το Θριάσιο νοσοκομείο.

Στην Θεσσαλονίκη η αιμοδοσία πραγματοποιήθηκε στο τε-

λωνείο στην κεντρική πύλη στις 6 Νοεμβρίου. Συγκεντρώ-

θηκαν συνολικά εβδομήντα φυάλες αίματος. 

Χάρη στην ευαισθησία των συναδέλφων μας, η Τράπεζα

Αίματος του ΠΣΕΕΠ κρατάει σταθερά τα αποθέματά της,

δίνοντας την δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων

συναδέλφων μας. Δυστυχώς όμως οι ανάγκες αυξάνονται

συνεχώς και πρέπει να προσπαθούμε κάθε φορά και περισ-

σότερο. Αν είσαι παλιός αιμοδότης, θα ανταποκριθείς και

πάλι στο επόμενο κάλεσμά μας και θα έρθεις στον χώρο

της αιμοδοσίας. Ο δρόμος για σένα είναι γνωστός.

Αν δανείστηκες αίμα από την τράπεζα, μην αμελήσεις να

το αναπληρώσεις.

Έζησες την αγωνία να βρεις αίμα την ώρα της ανάγκης

σου. Σκέψου πως αύριο, ίσως κάποιος άλλος συνάδελφος

να βρεθεί στην θέση σου.
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Όπως ήταν αναμενόμενο και φέτος η πρωτοβουλία των

διοργανωτών συναδέλφων βρήκε την μεγάλη αποδοχή του

συνόλου των εργαζομένων.

Το δοκιμασμένο σύστημα από τις προηγούμενες χρονιές

που δίνει δυνατότητα στους συναδέλφους να βλέπουν τα

δείγματα των βιβλίων και να τα παραγγέλνουν τις επόμενες

ημέρες βάση κατάστασης, λειτούργησε και φέτος άψογα.

Oι τίτλοι των βιβλίων και φέτος ήταν πολλοί.

Ψυχολογίας, Iστορίας, Λογοτεχνίας, Ποίησης, Πολιτικού

και Oικονομικού ενδιαφέροντος κ.α.

Σε όποια αίθουσα  και αν πραγματοποιήθηκε η έκθεση, δεν

γέμισε μόνο από τους ένθερμους φίλους των βιβλίων, αλλά

και από όλους και όλες που είδαν την προσπάθεια αυτή σαν

μια έκφραση δημιουργίας και συνεργασίας που συνέβη

μέσα στον χώρο εργασίας στον τόπο δηλαδή της καθημε-

ρινής συμβίωσης.

Με μεγάλη μας χαρά είδαμε τους συναδέλφους να έρχον-

ται στην αίθουσα με διάθεση ικανοποίησης και χαλάρωσης,

να συναντούν γνώριμους ανθρώπους και να συζητούν άλλα

διαφορετικά πράγματα από αυτά της καθημερινότητας,

μέσα από την έμπνευση των τίτλων των βιβλίων, να προτεί-

νουν και να αστειεύονται, να γελούν και να προβληματίζον-

ται για το τι θα διαλέξουν τελικά, να ξεφυλλίζουν και να

ξεχνιούνται μέσα στις εικόνες και τα κείμενα των πολλών

βιβλίων.

Είδαμε μια διαφορετική δυναμική των εργαζομένων μέσα

από μια εξίσου πρωτοποριακή προσπάθεια εισόδου του βι-

βλίου αλλά και της γνώσης γενικότερα στον βιομηχανικό

χώρο. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται από την μεγάλη προσέ-

λευση των συναδέλφων στην έκθεση.

ΕΕ
ίκοσι τρία χρόνια παρουσίας έκλεισε φέτος η Eκθεση

Bιβλίου που διοργανώθηκε στις εγκαταστάσεις των Διυ-

λιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευσίνας Θεσσαλονίκης και

στα γραφεία στο Μαρούσι από τις 23 Οκτωβρίου μέχρι τις 1 Νο-

εμβρίου 2018. Ήταν το 1996 όταν ξεκίνησε δειλά δειλά η πρώτη

έκθεση στον Ασπρόπυργο και από τότε η έκθεση βιβλίου έγινε

θεσμός.

Κάθε προσπάθεια σαν κι αυτή διαμορφώνει και καταξιώ-

νει τη σχέση μας με τον εαυτό μας και με τους άλλους, δί-

νοντας μηνύματα ειρηνικής προσέγγισης και δημιουργίας

μέσα από την ενότητα και την διαφορά.

Για φέτος εξασφαλίσαμε 31% έκπτωση από τον προμη-

θευτή και επί της διαμορφωμένης αυτής τιμής, η εται-

ρεία επιχορηγεί με επιπλέον 5% και διαμορφώνει μία

συνολική έκπτωση γύρω στο 36% επί της αρχικής τιμής

καταλόγου των βιβλίων.

Aξίζει να σημειωθεί ότι το βιβλιοπωλείο ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

που ανέλαβε την Έκθεση Βιβλίου, παρέχει για ένα έτος

έκπτωση 31% στους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, η οποία

αφορά βιβλία παρόμοια με της  Έκθεσης. 

Βιβλίο: 

Ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου
Η χαρά της ανάγνωσης ενός βιβλίου δεν μπορεί να περι-

γραφεί με λόγια. Μόνο με την πραγματική εμπειρία μπο-

ρούμε να βιώσουμε πραγματική συγκίνηση αλλά και να

αποκομίσουμε τα οφέλη της ανάγνωσης.

Ένα βιβλίο, υποστηρίζουν οι ειδικοί, ότι μπορεί να γίνει

ο καλύτερος φίλος του ανθρώπου αλλά είναι και ένα πολύ

σοβαρό βοήθημα για τη διατήρηση της καλής του υγείας.

Σύμφωνα με αυτό, σίγουρα η ανάγνωση ενός βιβλίου συμ-

βάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της σκέψης μας αλλά και

ΕΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ: Στόχος η επαφή των εργαζομένων
με τον μαγικό κόσμο της γνώσης
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στην χαλάρωση και την ευεξία της ύπαρξής μας.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου που γιορτάζεται

κάθε 23η Απριλίου, σας παραθέτουμε μερικούς από τους βασι-

κούς λόγους για να διαβάσουμε ένα βιβλίο:

Βάζει τον εγκέφαλο σε λειτουργία.

Η ανάγνωση κρατάει το μυαλό σε φόρμα, καθώς για να κατα-

νοήσουμε το κείμενο που διαβάζουμε, χρησιμοποιούμε περισσό-

τερο τη σκέψη και την κριτική μας ικανότητα.

Είναι αγχολυτικό.

Η ανάγνωση μιας ιστορίας μας βοηθά να ξεχαστούμε, να χα-

λαρώσουμε και να αποβάλουμε το στρες της ημέρας.

Εμπλουτίζει τις γνώσεις μας.

Όταν διαβάζουμε ένα βιβλίο, βλέπουμε συχνά λέξεις, τις

οποίες δεν ακούμε και δεν χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση.

Ακόμα και αν δεν ανατρέξουμε στο λεξικό για να βρούμε την ερ-

μηνεία τους, μπορούμε να καταλάβουμε το νόημά τους από τα

συμφραζόμενα.

Προστατεύει από τη νόσο Αλτσχάιμερ.

Πολλές επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η ανάγνωση

δραστηριοποιεί τον εγκέφαλο και βελτιώνει την ικανότητά του

να ανακαλεί αναμνήσεις.

Ενισχύει το πνεύμα μας.

Διαβάζοντας βιβλία διευρύνουμε τους πνευματικούς μας ορί-

ζοντες και νιώθουμε  πιο σίγουροι για τις γνώσεις μας.

Αυξάνει τη δημιουργικότητα μας.

Το διάβασμα κάνει το μυαλό μας πιο ανοιχτό και δραστήριο,

ενώ η έκθεση σε νέες και διαφορετικές ιδέες μας κάνει πιο δη-

μιουργικούς.

Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου μας.

Έχει αποδειχτεί ότι αν διαβάζουμε λίγο πριν κοιμηθούμε χαλα-

ρώνουμε ευκολότερα και κοιμόμαστε καλύτερα.

Εξασκεί τη φαντασία.

Το διάβασμα ενός βιβλίου απαιτεί να φανταζόμαστε πολλές λε-

πτομέρειες για τους χαρακτήρες των ηρώων και την πλοκή της

ιστορίας. Αυτό από μόνο του εξασκεί τη φαντασία μας.

Ενισχύει την ικανότητα συγκέντρωσης.

Όσοι διαβάζουν τακτικά μπορούν να συγκεντρωθούν ευκολό-

τερα, καθώς έχουν μάθει να εστιάζουν την προσοχή τους για

πολλή ώρα στις σελίδες ενός βιβλίου και αυτό είναι καλό γιατί

αναπτύσσει την αντικειμενικότητα και την ικανότητα λήψης απο-

φάσεων.

Είναι “ενδιαφέρουσα” παρέα.

Ως γνωστόν ένα βιβλίο αποτελεί την καλύτερη παρέα, αφού

μας “ταξιδεύει” και μας “μιλάει” μόνο όταν το ανοίξουμε…!

Σχολική άδεια

για τους εργαζόμενους

Mπορεί η σχολική χρονιά να βαδίζει προς την

ολοκλήρωση της, είναι καλό όμως να θυμίσουμε

ξανά ότι η ΓΣΕΕ μέσω του Κέντρου Πληροφό-

ρησης Εργαζομένων και Ανέργων ενημερώνει

τους εργαζόμενους ότι προβλέπεται η χορή-

γηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρα-

κολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι

δεκαέξι ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθή-

ματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης.

Βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν.

1483/1984, άρθρο 9):

•• η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις

εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος

•• η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των απο-

δοχών

•• οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απου-

σιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα

•• εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αποφα-

σίζουν ποιος από τους δυο θα κάνει χρήση της

άδειας αυτής ή εφόσον επιθυμούν την από κοι-

νού της χρήση, αποφασίζουν για πόσο χρόνο ο

καθένας, που πάντως δεν μπορεί συνολικά να

υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες

•• εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις

βάσει νόμου, ΣΣΕ ή Κανονισμών Εργασίας,

εφαρμόζονται αυτές

•• στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νη-

πιαγωγείο, η φοίτηση στο οποίο με βάση το

νόμο είναι πλέον διετής για τα νήπια, που συμ-

πληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγ-

γραφής ηλικία τεσσάρων ετών.

Σύμφωνα με την ισχύουσα διάταξη της Εθνι-

κής Γενικής ΣΣΕ (άρθρο 4 ΕΓΣΣΕ 2008, άρθρο 1

ΕΓΣΣΕ 2018) η άδεια σχολικής παρακολούθησης

χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι

μαθητής (-τρια).
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΤΟΥ ΠΣΣΕΠ

Στελεχώθηκε η Σωματειακή Επι-

τροπή του ΠΣΕΕΠ στο Μαρούσι, η

Επιτροπή Εκδρομών καθώς και οι

κατά τόπους Επιτροπές Εστιατο-

ρίων. Οι συνάδελφοι που συμμε-

τέχουν σε αυτές είναι οι κάτωθι:

ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

1. Δεσποτάκη Κωνσταντίνα

2. Κωστάκης Χρήστος

3. Μασμανίδης Κωνσταντίνος

4. Οδατζίδης Δημήτριος

5. Παπαγεωργίου Φιλιώ

6. Φουντουκάκης Γεώργιος

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

ΒΕΑ: Μίχας Νίκος

ΒΕΘ: Βιτσιώτης Στέργιος

ΒΕΕ: Σιμούλης Παύλος

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ

ΒΕΑ

Τακτικό μέλος:

Ατσαλίνου Βασιλική

Αναπληρωματικό μέλος:

Βούρτσα Όλγα

ΒΕΕ

Τακτικό μέλος:

Πουλίδης Παρασκευάς

Αναπληρωματικό μέλος:

Κουρουμπλής Θεόδωρος

ΒΕΘ

Τακτικό μέλος:

Ρίζος Παναγιώτης

Αναπληρωματικό μέλος:

Κανέλλης Σοφοκλής

ΜΑΡΟΥΣΙ

Τακτικό μέλος:

Τζαβέλλας Σπυρίδων

Αναπληρωματικό μέλος:

Παπαγεωργίου Φιλιώ

Σωτήρος Δίος 7 - Πειραίας Τηλ.: 210 52 29 931 

Ημερομηνία: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Το Δ.Σ. και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συμπαράστασης Παραπληγικών

Ατόμων "Ανάπλαση"

Σας ευχαριστεί θερμά για την πολύτιμη βοήθεια και υποστήριξή σας στον Σύλλογό

μας, με οικονομική και ηθική υποστήριξη και με σκοπό την συμπαράσταση στα άτομα

και τις οικογένειες τους που μας έχουν ανάγκη με όποιο τρόπο μας ζητηθεί.Η δράση

του Συλλόγου μας συνεχίζεται και νια το έτος 2018-2019.Όλα αυτά είναι εφικτά μόνο

μέσα από την δική σας βοήθεια και υποστήριξη στο δύσκολο έργο μας.

Ευελπιστούμε να συνεχιστεί από μέρους σας αυτή η βοήθεια και υποστήριξή σας

στο Σύλλογό μας και να γίνεται παράδειγμα προς μίμηση στο μέλλον για όλους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία και επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνήσετε καθημε-

ρινά με τα γραφεία του Συλλόγου μας στο τηλ.: 210 52 29 931, 09.00 - 17.00) (ΔΕΥ-

ΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)  

E-mail:anaplasi2015@gmail.com και να επισκεφθείτε και το προφίλ μαςστο face

www.facebook.com/anaplasiparapligia, όπου εκεί θα δείτε εκτενέστερα το έργο και τις

δράσεις του Συλλόγου.

Το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να εκφράσω τις ειλικρινείς

μου ευχαριστίες, αναφορικά με την χορήγηση Διατακτικών Κουπο-

νιών στο Εργολαβικό προσωπικό των ΕΛΠΕ Α.Ε.

Η συγκεκριμένη χορήγηση έλαβε χώρα για πρώτη φορά στην τρια-

κονταετή απασχόληση μου στην επιχείρηση, μέσω του εργολαβικού

προσωπικού και αποτέλεσε μία οικονομική ανάσα στην δύσκολη

καθημερινότητα που βιώνει όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό της

χώρας, στα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Κινήσεις της Διοίκησης των ΕΛΠΕ Α.Ε αλλά και του ΠΣΕΕΠ, αυτής

της νοοτροπίας, μόνο θετικά θα πρέπει να χαιρετίζονται από όλους,

ενώ φυσικά με ενδιαφέρον θα αναμένουμε και τις μελλοντικές πα-

ρόμοιες προθέσεις τους.

Μετά τιμής

Ν. Κοκλανάκης

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Δυστυχώς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο συνάδελφος Τσαχάκης Εμμανουήλ (ΒΕΑ). Εκφράζουμε τα θερμά συλ-

λυπητήριά μας προς την οικογένεια και τους οικείους του. Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Τρίτη 17 Ιουλίου 2018

και ώρα 16:30 στον Ιερό Ναό του Αγίου Βασιλείου στο Κοιμητήριο Περιστερίου (Νέα Ζωή).

Καλό Παράδεισο συνάδελφε

Προκαλεί πάντα μεγάλη θλίψη ο χαμός νέων ανθρώπων με άδικο τρόπο πάνω στην ακμή της ζωής τους.

Για την οικογένεια των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ ο ξαφνικός και άδικος χαμός του συναδέλφου Κόκλα Αλέξαν-

δρου, αποτέλεσε ένα τεράστιο σοκ. Ένας συνάδελφος αγαπητός από όλους μας κατοικεί πια στη γειτονιά των αγ-

γέλων.Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για το χαμό του συναδέλφου μας καθώς και τα θερμά συλλυπητήριά μας

προς την οικογένεια και τους οικείους του. 

Η εξόδιος ακολουθία έγινε την Παρασκευή 22 Ιουνίου στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Περιστερίου. Ας είναι

ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει Αλέξανδρε. Καλό Παράδεισο

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Το «Χαμόγελο του Παιδιού» στο Περιστέρι, επι-

σκέφθηκε του Σωματείο μας την Παρασκευή 1 Ιου-

νίου 2018, για να προσφέρει λίγη χαρά στα παιδιά

που φιλοξενούνται εκεί. 

«Αντιπροσωπεία του ΠΣΕΕΠ παρέδωσε σχολικά

είδη, κουβέρτες και κάποια δώρα κατασκηνωτών

που είχαν μείνει από προηγούμενες χρονιές (σακί-

δια, καπέλα, μπάλες) και τα οποία προσφέρθηκαν

με πολύ αγάπη από εμάς στα παιδιά. 

Το συγκεκριμένο οίκημα παραχωρήθηκε από το

Δήμο Περιστερίου. Με το πέρασμα των χρόνων το

μικρό σπίτι μεταμορφώθηκε σε ένα τριώροφο κτί-

σμα. Το 2006, χάρη στην αγάπη και τη συμμετοχή

των εθελοντών, του Δήμου, εταιριών και ιδιωτών

ανακατασκευάσθηκε το οίκημα. 

Το Σπίτι άνοιξε την αγκαλιά του το 2000.

Σήμερα στο Σπίτι μεγαλώνουν 23 παιδιά από 3,5

έως 19 ετών.

Τέλος, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμ-

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» και την «Φλόγα Ελευσίνας» 
επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΠΣΕΕΠ

Αγαπητοί φίλοι,

Σας ευχαριστούμε από καρδιάς για την ευγενική χο-

ρηγία ειδών στον οργανισμό μας. Η κάθε προσφορά

είναι για εμάς ένας μικρός θησαυρός που αξιοποιούμε

με υπευθυνότητα και σεβασμό.

Τα είδη που συλλέγονται στους χώρους μας πανελ-

λαδικά, αξιοποιούνται για την υλική ενίσχυση των παι-

διών που μένουν στα σπίτια του οργανισμού μας

(Αθήνα: Μελίσσια, Μαρούσι, Περιστέρι, Μοσχάτο, Κα-

ρέας - Φοίνικας Καλαμαριά Θεσσαλονίκη - Πύργο - Κυλ-

λήνη - Χαλκίδα - Κέρκυρα - Αρχαία Κόρινθος- Αίγιο -

Βροχίταα Ηλείας - Αγρίνιο), ενώ τα υπόλοιπα προωθούν-

ται στα Κέντρα Στήριξης Παιδιού σε Οικογένειες που

διαθέτουμε και στα οποία ενισχύουμε και υλικά παιδιά

και τις οικογένειές τους με σοβαρά προβλήματα διαβίω-

σης σε όλη την Ελλάδα.

Χάρη στην προσφορά ειδών από ιδιώτες και εταιρείες

έχουμε καταφέρει να καλύπτουμε τις σημαντικές ανάγ-

κες εκατοντάδων χιλιάδων παιδιών όχι μόνο σε τρό-

φιμα, αλλά και είδη ένδυσης, υπόδυσης, οικοσυσκευές,

σχολικά και άλλα.

Παράλληλα με την Στήριξη Παιδιών με προβλήματα

Διαβίωσης, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» χάρη σε εσάς,

τους συμπαραστάτες μας σε όλη την Ελλάδα, έχει επι-

ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
τύχει από το 1996 να παρέχει καθημερινά, πανελλαδικά,

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, αποτελε-

σματικά και ποιοτικά υπηρεσίες σε παιδιά και οικογέ-

νειες που έχουν την οποιαδήποτε ανάγκη στη χώρα

μας.

Παιδιά κακοποιημένα, παιδιά εγκαταλειμμένα, παιδιά

με προβλήματα υγείας, παιδιά κάτω από το όριο της

φτώχιας, παιδιά θύματα εξαφάνισης, εκατοντάδες χι-

λιάδες παιδιά, τα δικά μας παιδιά, καθημερινά καλύ-

πτονται άμεσα και αποτελεσματικά μέσα από το ευρύ

δίκτυο δράσεων και υπηρεσιών.

Όλα αυτά τα χρόνια ενώσαμε τις δυνάμεις μας και

μαζί τα καταφέραμε 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» διαδραματίζει καθορι-

στικό ρόλο όχι μόνο στη χώρα μας. Η αναγνώριση του

έργου που επιτελούμε, έχει οδηγήσει στη διεθνή κατα-

ξίωση και την ενεργό συμμετοχή σε σημαντικές πρωτο-

βουλίες πέρα από τα σύνορά μας.

Σήμερα, που οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στη

χώρα μας είναι πιο δύσκολες παρά ποτέ και που τα προ-

βλήματα ολοένα και αυξάνονται, ευχόμαστε ότι θα συ-

νεχίσετε να στηρίζετε την κοινή μας προσπάθεια! Μόνο

μαζί μπορούμε να συνεχίσουμε!

Γιατί... «Το Χαμόγελο του Παιδιού» δεν έχει μεγά-

λους ευεργέτες, οι ευεργέτες του είστε εσείς!

Σας ευχαριστούμε!

Με εκτίμηση  

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

βουλίου του ΠΣΕΕΠ, οι οικοσκευές από το σπίτι που νοίκιαζε

το ΠΣΕΕΠ για τον Πρόεδρο, δόθηκαν στο ίδρυμα «Φλόγα»

στην Ελευσίνα.»
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Οι αλλαγές που ισχύουν στις εξετάσεις του  

α) Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων, σύμφωνα με το εγ-

κεκριμένο από το Υπουργείο Υγείας Εθνικό Πρόγραμμα

Εμβολιασμού.

β) Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου σε γυναίκες και άν-

δρες με σκοπό τη γέννηση υγιών παιδιών και συγκεκρι-

μένα:

• • Αιματολογικές εξετάσεις (γενική αίματος, ηλεκτροφό-

ρηση αιμοσφαιρίνης, φερριτίνης, δοκιμασίες εγκλείστων

και δρεπάνωσης) για τη διαπίστωση ετεροζυγωτών μεσο-

γειακής αναιμίας και δρεπανοκυτταρικής νόσου.

• • Προσδιορισμός αντισωμάτων ερυθράς, τοξοπλάσμωσης

και κυτταρομεγαλοϊού, για αποκλεισμό συγγενών λοιμώ-

ξεων.

• • Υπερηχογράφημα β-επιπέδου και αυχενικής διαφάνειας,

μία φορά στη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Λήψη τροφοβλάστης ή αμνιοπαρακέντηση επί ιατρικών

ενδείξεων.

• • Εξέταση DNA του εμβρύου, εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι

και οι δύο γονείς έχουν γενετική επιβάρυνση για μεσογει-

ακή αναιμία και δρεπανοκυτταρική νόσο ή άλλη γνωστή

γενετική διαταραχή.

• • Κάλυψη της μεθόδου λήψης του υλικού για έλεγχο κα-

ρυότυπου του εμβρύου σε γυναίκες άνω των 35 ετών.

γ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, μα-

στογραφία κάθε δύο χρόνια σε γυναίκες ηλικίας από σα-

ράντα έως πενήντα ετών, και κάθε χρόνο σε γυναίκες

ηλικίας άνω των πενήντα (50) ετών ή σε γυναίκες άνω των

τριάντα πέντε ετών, εφόσον οι τελευταίες ανήκουν σε

ομάδα υψηλού κινδύνου. Για την τελευταία περίπτωση

απαιτείται παραπομπή ειδικού γιατρού.

δ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του τραχήλου

της μήτρας, τεστ PAP κάθε χρόνο σε όλες τις γυναίκες

από την έναρξη της σεξουαλικά ενεργούς ζωής, ή ανί-

χνευση υψηλού κινδύνου τύπων HPV-DNA test, κάθε πέντε

χρόνια από την ηλικία των είκοσι ενός ετών μέχρι την ηλι-

κία των εξήντα (60) ετών.

ε) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη,

έλεγχος προστατικού αντιγόνου (PSA) κάθε δύο χρόνια

σε άνδρες άνω των πενήντα ετών και κάθε χρόνο σε άν-

δρες ηλικίας άνω των εξήντα και ως ογδόντα ετών.

στ) Για την πρόληψη των καρδιοπαθειών, εξετάσεις χολη-

στερόλης, ολικής και κλασμάτων υψηλής και χαμηλής πυ-

κνότητας, καθώς και τριγλυκεριδίων, με σκοπό τη

διάγνωση δυσλιπιδαιμιών, κάθε πέντε χρόνια σε άνδρες

και γυναίκες από δεκαπέντε έως τριάντα ετών και κάθε

τρία χρόνια σε άνδρες και γυναίκες άνω των τριάντα

ετών.

ζ) Για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος εν-

τέρου, μικροσκοπική εξέταση ανίχνευσης αιμοσφαιρίνης

στα κόπρανα κάθε δύο χρόνια σε άνδρες και γυναίκες ηλι-

κίας πενήντα έως εβδομήντα ετών, και κολονοσκόπηση

κάθε πέντε έτη σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας πενήντα

ετών και άνω ή κάθε έτος σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας

σαράντα ετών και άνω, εφόσον ανήκουν σε ομάδα υψη-

λού κινδύνου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται παρα-

πομπή ειδικού ιατρού.

η) Για την πρόληψη και διάγνωση του σακχαρώδη δια-

βήτη, εξετάσεις γλυκόζης αίματος, γλυκοζυλιωμένης αι-

μοσφαιρίνης (HBAlc) και δοκιμασία ανοχής γλυκόζης κάθε

πέντε χρόνια σε άνδρες και γυναίκες από δεκαπέντε  έως

πενήντα  ετών και κάθε τρία χρόνια σε άνδρες και γυναί-

κες άνω των πενήντα ετών. 

Επίσης, κάθε δύο χρόνια σε άτομα με υψηλό κίνδυνο εμ-

φάνισης σακχαρώδη διαβήτη, όπως α) συγγενείς α’ βαθ-

μού με διαβήτη (κληρονομικότητα), β) άτομα με ΒΜΙ>30,

γ) γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες, δ) γυναίκες με

ιστορικό διαβήτη κύησης, και ε) ασθενείς που πάσχουν

από αρτηριακή υπέρταση και δυσλιπιδαιμία.

Σ
ημαντικές αλλαγές που αφορούν χιλιάδες
ασφαλισμένους, επιφέρει ο νέος κανονισμός
του ΕΟΠΥΥ, ο οποίος δημοσιεύτηκε στην

Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Οι ασφαλισμένοι θα
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί καθώς υπάρ-
χουν αλλαγές στις παροχές υγείας του ΕΟΠΥΥ και
στον τρόπο και το ύψος αποζημίωσής τους.
Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό του ΕΟΠΥΥ, με
σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και τη λήψη μέτρων
για την πρόληψη της εκδήλωσης ή την αποτροπή
της εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων, παρέχονται
στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής, χωρίς συμ-
μετοχή του δικαιούχου, τα εξής:
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        ΕΟΠΥΥ
Σχετικά με την Ιατρική Περίθαλψη 

και τους ιατρούς του ΕΟΠΥΥ

Η ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει την κλι-

νική εξέταση στο ιατρείο ή στο σπίτι του δι-

καιούχου, από συμβεβλημένο ιατρό με τον

ΕΟΠΥΥ, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο,

χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση. Επί-

σης, περιλαμβάνει τις ιατρικές πράξεις που

είναι αναγκαίες για τη διάγνωση και τη θερα-

πεία του ασθενούς, σύμφωνα με τα οριζό-

μενα στην ισχύουσα νομοθεσία. Στην ιατρική

κλινική εξέταση που διενεργείται κατά την

επίσκεψη του ασθενή, περιλαμβάνεται η δα-

κτυλική εξέταση ορθού επί ενδείξεων, ο στα-

τικοκινητικός έλεγχος επιμέρους περιοχών

του μυοσκελετικού συστήματος, οι δοκιμα-

σίες μυϊκής ισχύος, οι δοκιμασίες αισθητικό-

τητας, η εκτίμηση τενόντιων αντανα-

κλαστικών και ειδικοί διαγνωστικοί χειρισμοί

διαφόρων αρθρώσεων (Lachman, McMurray,

Apley κ.α.) κατά περίπτωση.

Οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί,

υποχρεούνται πέραν της κλινικής εξέτασης

του ασθενή, να εκτελούν, εφόσον κρίνεται

αναγκαίο, τις παρακάτω κατά ειδικότητα ια-

τρικές πράξεις, χωρίς επιβάρυνση του δι-

καιούχου ή του Οργανισμού:

• • Αγγειοχειρουργική εξέταση: αδρός έλεγ-

χος αιματικής ροής σε αρτηρίες και φλέβες

άνω και κάτω άκρων με απλή συσκευή

Doppler.

• • Γυναικολογική εξέταση: κολποσκόπηση.

• • Δερματολογική εξέταση: επισκόπηση με

δερματοσκόπιο και εξέταση με λυχνία

WOOD.

• • Καρδιολογική εξέταση: ηλεκτροκαρδιο-

γράφημα.

• • Οφθαλμολογική εξέταση: τονομέτρηση,

μέτρηση οπτικού πεδίου, μέτρηση οπτικής

οξύτητας, εξέταση με σχισμοειδή λυχνία και

απλή βυθοσκόπηση, χωρίς τη χρήση ειδικού

οργάνου.

• • Πνευμονολογική εξέταση: Οξυμετρία και

Ροομέτρηση.

• • Παιδιατρική και Παθολογική εξέταση: Εμ-

βολιασμοί πάσης φύσεως, σύμφωνα με το

Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

• • Ωτορρινολαρυγγολογική εξέταση: εξέταση

στοματικής κοιλότητας και φάρυγγα, ωτο-

σκόπηση, αφαίρεση βυσμάτων ώτων, εκτί-

μηση ακοής διά τονοδοτών και ομιλίας,

πρόσθια και οπίσθια ρινοσκόπηση, έμμεση

λαρυγγοσκόπηση.

Στα πλαίσια της απόφασης για τριετή δράση του Σωματείου μας

σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, πραγματοποιήθηκαν μία σειρά

από συντονισμένες ενέργειες με στόχο την παροχή ασφαλούς και

υψηλής ποιότητας φαγητού στους εργαζόμενους.

Από τις 24 Μαίου 2018 ενημερώσαμε με επιστολή την Διοίκηση

της Εταιρείας για τα προβλήματα στη σίτιση των εργαζομένων, το

μέγεθος των οποίων αναδείξαμε με την οποία πραγματοποίησε

τρεις ελέγχους στις 29/5 στις ΒΕΑ, στις 01/06 στις ΒΕΕ και στις 7/6

στις ΒΕΘ. 

Παράλληλα μετά από πρόσκληση μας επισκέφτηκε για έλεγχο στις

εγκαταστάσεις μας και αρμόδιο κλιμάκιο του ΕΦΕΤ στις αρχές του

Ιουνίου. Η διοίκηση της Εταιρείας από την πλευρά της κάλεσε την

TUV Austria Hellas για την υγειονομική επιθεώρηση.

Τα ευρήματα όλων των παραπάνω ελέγχων είχαν σαν αποτέλεσμα

την απομάκρυνση της εταιρείας "Special Eδέσματα" λόγω μη συμ-

μόρφωσης με το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα ενεργειών για την

επίλυση των ζητημάτων υγιεινής και την ανάθεση της σίτισης των

εργαζομένων στις ΒΕΘ στην εταιρεία ΤΟΠ ΚΡΑΦΤ ΑΕ.

Στην εταιρεία "Αposto Catering", παρατάθηκε η δοκιμαστική περίο-

δος κατά τρεις επιπλέον μήνες ώστε να υπάρχει πληρέστερη αξιο-

λόγηση της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου

και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Από την πλευρά της, η Διοίκηση της Εταιρίας δεσμεύτηκε ότι στο

ίδιο χρονικό διάστημα θα αναβαθμίσει τις εγκαταστάσεις της όπου

κρίθηκε απαραίτητο από τις υγειονομικές αρχές.

Δίδεται δε για πρώτη φορά η δυνατότητα στους εργαζόμενους

να καταθέτουν την άποψή τους για την ποιότητα της σίτισης, μέσω

της επιστολής - φόρμας "Διαδικασία υποβολής και τεκμηρίωσης πα-

ραπόνων επί ζητημάτων σίτισης" που θα μπορούν να υποβάλλουν

στις αρμόδιες διευθύνσεις.

Είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε πιστοί στη θέση μας για

βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων στο σοβαρότατο

θέμα της σίτισης. Δεν επαναπαυόμαστε, αλλά αντίθετα θα συνεχί-

σουμε να το παρακολουθούμε στενά μαζί με τους συναδέλφους

που είναι υπεύθυνοι για τις Επιτροπές Εστιατορίου από πλευράς

ΠΣΕΕΠ, έτσι ώστε να απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι ασφαλές, υγι-

εινό και υψηλής ποιότητας φαγητό.

Για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι θα μπορούν
να καταθέτουν τις απόψεις τους
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Τι είναι η γρίπη; Η γρίπη είναι μια οξεία νόσος του ανα-

πνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς

της γρίπης. Υπάρχουν τρεις τύποι ιών γρίπης, οι A, B και

C. Οι ιοί τύπου Α ή Β αποτελούν τα κύρια αίτια γρίπης

στον άνθρωπο, ενώ οι περιπτώσεις γρίπης από ιούς τύπου

C είναι πολύ σπάνιες. Οι ιοί της γρίπης προσβάλλουν το

ανώτερο ή/και το κατώτερο τμήμα του αναπνευστικού

συστήματος (μύτη, φάρυγγας, λάρυγγας, βρόγχοι). Στην

καθημερινή γλώσσα, ο όρος "γρίπη" χρησιμοποιείται

συχνά ως συνώνυμο του "κρύωμα" ή "ίωση" αλλά, με την

αυστηρή ιατρική έννοια του όρου, "γρίπη" είναι η νόσος

που οφείλεται στους παραπάνω συγκεκριμένους ιούς.

Πώς μεταδίδεται η γρίπη; Η γρίπη μεταδίδεται από το

ένα άτομο στο άλλο όταν ένας ασθενής βήχει, φταρνίζε-

ται ή μιλά και διασπείρει τους ιούς στον αέρα με τη

μορφή πολύ μικρών, αόρατων σταγονιδίων. Οι ιοί της γρί-

πης επίσης μεταδίδονται μέσω των χεριών, όταν κάποιος

αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί

και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα

του. Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός και ο συγχρωτι-

σμός (συγκέντρωση πολλών ατόμων σε κλειστούς χώ-

ρους) αυξάνουν τη μετάδοση της γρίπης. Για την

αποφυγή της μετάδοσης, τα άτομα θα πρέπει να καλύ-

πτουν το στόμα και τη μύτη τους με χαρτομάντιλο όταν

βήχουν ή φτερνίζονται και να πλένουν τακτικά τα χέρια

τους.

Για πόσες ημέρες ένα άτομο που έχει γρίπη μπορεί να

την μεταδώσει σε άλλους; Οι ενήλικες μπορεί να μετα-

δώσουν τη νόσο μία ημέρα πριν αρρωστήσουν έως 5–7

ημέρες από τη στιγμή που θα εκδηλώσουν τα συμπτώ-

ματα. Τα παιδιά και οι ασθενείς με σοβαρή ανοσοκατα-

στολή μπορεί να μεταδίδουν για περισσότερο από μία

εβδομάδα.

Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης; Τα συμπτώματα

της γρίπης συνήθως ξεκινούν απότομα και περιλαμβά-

νουν υψηλό πυρετό, πόνους των μυών και των αρθρώ-

σεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή,

πονόλαιμο, βήχα (συνήθως ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να πα-

ρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως

ναυτία, εμέτους, διάρροια, ενώ στους ενήλικες τα συμ-

πτώματα αυτά είναι σπάνια. 

Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως;

Τα συμπτώματα αρχίζουν 1–4 ημέρες μετά την προσβολή

από τον ιό και διαρκούν 2–7 ημέρες, ο βήχας όμως μπο-

ρεί να επιμένει για αρκετό χρονικό διάστημα.

Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να με ανη-

συχήσουν; Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που όταν εμ-

φανιστούν στα παιδιά θα πρέπει άμεσα να

επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώματα

είναι: • υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός • γρήγορη

αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή • κυάνωση • άρνηση

για λήψη υγρών ή τροφής • μειωμένη δραστηριότητα,

υπνηλία • διέγερση ή σπασμοί •επανεμφάνιση του πυρε-

τού ή επιδείνωση του βήχα ύστερα από βελτίωση των

συμπτωμάτων της γρίπης καθώς και ενδεχόμενη επιδεί-

νωση υποκείμενου χρόνιου νοσήματος (καρδιολογικού,

ΕΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

αναπνευστικού, διαβήτη κλπ

Ποιες είναι οι επιπλοκές της γρίπης; Η γρίπη μπορεί να

προκαλέσει από ήπια έως και σοβαρή νόσηση και μερικές

φορές μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Οι περισσότεροι

υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιά-

σουν επιπλοκές, ορισμένα όμως άτομα που ανήκουν σε

ομάδες υψηλού κινδύνου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο

για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη. Μερικές από τις επι-

πλοκές αυτές είναι η πνευμονία από τον ίδιο τον ιό της γρί-

πης ή από μικρόβια (κυρίως από πνευμονιόκοκκο), η

αφυδάτωση, οι κρίσεις άσθματος στα άτομα που πάσχουν

από βρογχικό άσθμα, η παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτι-

δας, η επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ή του δια-

βήτη. Τα παιδιά μπορεί, επίσης, να παρουσιάσουν

ιγμορίτιδα και ωτίτιδα.

Ποια άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου; Ο

ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει όλες τις ηλικιακές

ομάδες. Ωστόσο τον υψηλότερο κίνδυνο για σοβαρή νό-

σηση και εμφάνιση επιπλοκών διατρέχουν συγκεκριμένα:

1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω 2. Παιδιά > 6 μηνών και

ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή περισσότερους από

τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νο-

σήματα: • Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες • Καρ-

διακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές διαταραχές •

Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη εξαιτίας νοσή-

ματος ή θεραπείας). • Μεταμόσχευση οργάνων • Δρεπανο-

κυτταρική νόσο (και άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες) •

Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα •

Χρόνια νεφροπάθεια • Νευρομυϊκά ή Νευρολογικά νοσή-

ματα 3. Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτου ηλικίας κύησης 4.

Λεχωΐδες 5. Θηλάζουσες 6. Άτομα με Δείκτη Μάζας Σώμα-

τος (ΒΜΙ)>40kg/m 7. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακρο-

χρόνια (π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα και

άλλα), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης συνδρόμου Reye

μετά από γρίπη 8. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή

με παιδιά.

Υπάρχουν άλλοι ιοί του αναπνευστικού που κυκλοφο-

ρούν κατά τη διάρκεια της εποχής της γρίπης; Ναι. Κατά
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την διάρκεια της εποχής της γρίπης κυκλοφο-

ρούν και άλλοι ιοί που προσβάλλουν το ανα-

πνευστικό και προκαλούν παρόμοια

συμπτώματα με αυτά της γρίπης. Σε αυτούς

τους ιούς περιλαμβάνονται οι ρινοϊοί, που είναι

η κύρια αιτία του κοινού κρυολογήματος, και ο

αναπνευστικός συγκυτιακός ιός, που αποτελεί

την πιο συχνή αιτία σοβαρής νόσου του ανα-

πνευστικού στα παιδιά και μία από τις κύριες αι-

τίες βαριάς νόσησης ή και θανάτου σε

ηλικιωμένα άτομα. Άλλοι ιοί που μπορούν επί-

σης να προκαλέσουν κλινική εικόνα παρόμοια

με εκείνη της γρίπης είναι οι αδενοϊοί και οι ιοί

της παραγρίπης.

Σε τι διαφέρει η γρίπη από το κοινό κρυολό-

γημα; Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από

ιούς διαφορετικούς από τους ιούς της γρίπης.

Τα συμπτώματά του συνήθως είναι πιο ελαφρά,

περιορίζονται στο ανώτερο αναπνευστικό (κα-

ταρροή, φτάρνισμα, πονόλαιμος), διαρκούν λι-

γότερο, ενώ σπάνια συμβαίνουν επιπλοκές.

Αντίθετα, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σο-

βαρή νόσηση και επιπλοκές που καμιά φορά

μπορεί να είναι θανατηφόρες για κάποια άτομα,

π.χ. άτομα με χρόνια νοσήματα.

Πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω πάθει γρίπη;

Μπορεί να έχετε γρίπη, εάν παρουσιάσετε ξαφ-

νικά πυρετό, συμπτώματα από το αναπνευστικό

(καταρροή, βήχα), έντονους μυϊκούς πόνους

και αυτό συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες, κυ-

ρίως από τον Δεκέμβριο έως το Μάρτιο. Βέ-

βαια, μπορεί να πάθετε γρίπη οποιαδήποτε άλλη

εποχή του χρόνου, αυτό όμως είναι σπάνιο.

Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης; Συνήθως

οι γιατροί θέτουν τη διάγνωση με βάση τα συμ-

πτώματα. Πάντως είναι δύσκολο να ξεχωρί-

σουμε τη γρίπη από άλλες ιώσεις του

αναπνευστικού και μόνο με ειδικές εργαστηρια-

κές εξετάσεις μπορεί να γίνει ακριβής διά-

γνωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν

είναι απαραίτητο να γίνονται τέτοιες εξετάσεις,

καθώς τα αποτελέσματά τους δεν πρόκειται να

επηρεάσουν τον τρόπο αντιμετώπισης του

ασθενούς.

Τι πρέπει να κάνω εάν αρρωστήσω; Η τήρηση

βασικών κανόνων υγιεινής είναι ένας αρκετά

αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύ-

σουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, από

την γρίπη. Για το λόγο αυτό: •• Αποφύγετε

στενή επαφή με άλλα άτομα. •• Αποφύγετε να

έρχεστε σε επαφή με άτομα που είναι άρρωστα.

•• Κρατήστε απόσταση από τους άλλους όταν

είστε εσείς άρρωστοι για να τους προφυλάξετε

και να μην αρρωστήσουν. •• Μείνετε στο σπίτι

σας όταν είστε άρρωστοι. Όταν είστε άρρωστοι

αποφύγετε, εφ΄όσον βέβαια αυτό είναι δυνα-

τόν, να πηγαίνετε στη δουλειά σας, στο σχο-

λείο, σε συναθροίσεις οικογενειακές ή

κοινωνικές, σε πολυσύχναστα μέρη και να κυ-

κλοφορείτε με μέσα μαζικής μεταφοράς. Με αυτό τον τρόπο θα βοη-

θήσετε να μην αρρωστήσουν και άλλοι άνθρωποι.•• Καλύψτε με χαρ-

τομάντιλο το στόμα και τη μύτη σας όταν βήχετε ή φταρνίζεστε. Με

αυτό τον τρόπο προστατεύετε αυτούς που είναι γύρω σας και μει-

ώνεται σημαντικά η πιθανότητα να αρρωστήσουν και αυτοί. •• Πλέ-

νετε συχνά τα χέρια σας. Το συχνό πλύσιμο των χεριών μειώνει

σημαντικά την διασπορά των ιών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε

τον εαυτό σας και τους γύρω σας. •• Αποφύγετε να πιάνετε τα μάτια

σας, τη μύτη σας ή το στόμα σας. Οι ιοί της γρίπης συχνά μεταδίδον-

ται όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες που έχουν μο-

λυνθεί και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του.

Πώς θεραπεύεται η γρίπη; Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες

ιώσεις, έτσι και η γρίπη συνήθως "θα κάνει τον κύκλο της". Χρειάζεται

ξεκούραση, πολλά υγρά, αποφυγή του καπνίσματος, λήψη αντιπυρε-

τικών για την αντιμετώπιση του πυρετού και παυσίπονων για την αν-

τιμετώπιση του πόνου των μυών. Τα αντιβιοτικά δεν έχουν καμία

θέση στην θεραπεία της γρίπης, διότι τα αντιβιοτικά δεν καταπολε-

μούν τους ιούς. Μη δίνετε ασπιρίνη σε παιδιά και εφήβους, ιδίως

όταν έχουν πυρετό, αν δεν συμβουλευθείτε πρώτα γιατρό. Στα

άτομα αυτής της ηλικίας που έχουν αρρωστήσει με γρίπη, η ασπιρίνη

μπορεί, σπάνια, να προκαλέσει ένα σοβαρό νόσημα που λέγεται σύν-

δρομο Reye.

Πώς μπορώ να προστατευθώ από τη γρίπη; Μέχρι σήμερα, ο κύριος

τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη γρίπη είναι ο έγκαιρος εμ-

βολιασμός. Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον αντι-

γριπικό εμβολιασμό, που είναι το κύριο μέτρο πρόληψης για την

γρίπη.

Ποια άτομα πρέπει να εμβολιάζονται; Ανάλογα με τα επιδημιολο-

γικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της, καθώς και τις συστάσεις του

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κάθε χώρα ορίζει τις κατηγορίες

των ατόμων που ανήκουν στις καλούμενες «ομάδες υψηλού κινδύ-

νου» και θα πρέπει να εμβολιάζονται κάθε χρόνο.

Μπορεί το εμβόλιο να προκαλέσει γρίπη; Όχι. Το εμβόλιο περιέχει

νεκρούς ιούς γρίπης ή τμήματα του ιού και για τον λόγο αυτό δεν

προκαλεί νόσο.

Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο της γρίπης; Όταν οι ιοί της

γρίπης που περιλαμβάνει το εμβόλιο είναι παρόμοιοι με τους ιούς

που κυκλοφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι πολύ αποτελεσμα-

τικό. Από μελέτες που έχουν γίνει, έχει δειχθεί ότι προστατεύεται

από τη νόσο το 70–90% των ατόμων που εμβολιάζονται. Στους ηλι-

κιωμένους και σε αυτούς που πάσχουν από σοβαρά χρόνια νοσήματα

το εμβόλιο συχνά είναι λιγότερο αποτελεσματικό, αλλά ακόμη και σε

αυτές τις περιπτώσεις μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και

τους θανάτους από επιπλοκές.
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