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Το Σωματείο κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για την

αποτροπή του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ. 

Με μεθοδευμένες κινήσεις κάνει γνωστό σε όλα τα μήκη

και πλάτη αλλά και σε όλους τους υπερασπιστές της πλή-

ρης ιδιωτικοποίησης, ότι αυτό θα είναι καταστροφικό για

την οικονομία μας αφού ο Όμιλος ΕΛΠΕ είναι μια κερδο-

φόρα  υγιή επιχείρηση δημοσίου συμφέροντος.

Οι απεργίες που κάνουμε δεν είναι απλά για το θεαθή-

ναι. Γι αυτό έχουν και την ανταπόκριση των συναδέλφων

μας που στηρίζουν τον αγώνα του σωματείου μας.

Με το όπλο αυτό στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην

κυβέρνηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που με

τη εκκωφαντική τους σιωπή στηρίζουν την προσπάθεια

της πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ. ότι αγωνιζόμα-

στε για να αποτύχουν οι μνημονιακές τους δεσμεύσεις –

υποσχέσεις που θέλουν να καταδικάσουν τη χώρα μας σε

ένα αύριο χωρίς ελπίδα.

Γι αυτό διεκδικούμε: 

•• Την ακύρωση της πώλησης του ποσοστού του Δημο-

σίου και τη διατήρηση της άσκησης του management του

ομίλου ΕΛΠΕ 

•• Τη διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα της Ενέρ-

γειας 

•• Την προάσπιση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδι-

καλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων

Ο Αγώνας μας είναι αγώνας δίκαιος και ιερός. Είναι

Αγώνας χρέους προς τον πολίτη, την κοινωνία και την πα-

τρίδα και κανείς μας δεν έχει την πολυτέλεια να μένει

πλέον αμέτοχος. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους κάθε φορά να συμμε-

τέχουν μαζικά, αγωνιστικά στις απεργιακές κινητοποι-

ήσεις και να δίνουν δυναμικό παρόν στις πύλες των

εγκαταστάσεων ή στις πορείες μας. 
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Το σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού που κατατέθηκε για

το 2019 και θα υλοποιηθεί αποτυπώνει την έννοια της «κανο-

νικότητας» και της «ανάπτυξης» της μεταμνημονιακής εποχής

που περηφανεύεται η κυβέρνηση και προβλέπει για μία ακόμα

φορά νέα βάρη για τους εργαζόμενους με αυξήσεις σε φό-

ρους και μειώσεις δαπανών. 

Το Σωματείο μας όπως ήταν φυσικό δεν μπορούσε να μείνει

αμέτοχο και συμμετείχε στην 24ωρη απεργία της ΓΣΕΕ που

έγινε την Τετάρτη 28 Νοέμβρη 2018, στέλνοντας ένα μήνυμα

καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής που υποθηκεύει τις ζωές

μας, που εξαντλεί τις αντοχές και τις ανοχές της κοινωνίας

και των εργαζομένων.      

Οι συνάδελφοί μας ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μας και

πήραν μέρος στην απεργία που στόχο είχε να ώστε να διεκδι-

κήσουμε μια νέα ελπιδοφόρα αναπτυξιακή πολιτική που θα

έχει επίκεντρο όμως τον άνθρωπο και τις ανάγκες του λέγον-

τας:

ΟΧΙ στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ και των εταιριών της Ενέργειας 

ΟΧΙ στην εκχώρηση της δημόσιας περιουσίας στο Υπερταμείο

ΟΧΙ στην κατάργηση των συνδικαλιστικών ελευθεριών

ΟΧΙ σε  άλλη μείωση του αφορολογήτου που οδηγεί αυτομά-

τως σε μειώσεις μισθών και συντάξεων

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

το ασφαλιστικό και  μείωση των ορίων συνταξιοδότησης για

τους εργαζόμενους των ΒΑΕ

Αύξηση των κοινωνικών δαπανών για Υγεία, Παιδεία, Ασφά-

λιση.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ

ΣΤΗΝ 24ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΣEΕ

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.

Γιατί το Πολυτεχνείο δεν είναι γιορτή. Ήταν εξέγερση και πάλη λαϊκή
Στεφάνι στο χώρο του Πολυτεχνείου κατέθεσε αντι-

προσωπεία του ΠΣΕΕΠ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων

μνήμης για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

Στην Θεσσαλονίκη μέλη του ΠΣΣΕΠ κατέθεσαν στε-

φάνι στο Μνημείο των ηρώων της εξέγερσης του Πολυ-

τεχνείου...

Όσα χρόνια και αν περάσουν από την ιστορική Εξέ-

γερση του Πολυτεχνείου κατά της χούντας των συνταγ-

ματαρχών, οι μνήμες παραμένουν νωπές και τα

μηνύματά της επίκαιρα. Φέτος κλείνουν 45 χρόνια από

την 17 Νοεμβρίου του ’73, που γράφτηκε η ιστορία της

κορυφαίας αντιδικτατορικής δράσης και οφείλουμε να

τιμούμε  τη μνήμη των Ηρώων του Πολυτεχνείου με σε-

βασμό και περισυλλογή.    

Με σημαία το  τρίπτυχο «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία»,

τις φωνές των φοιτητών και των εργατών να φτάνουν

σε όλο τον κόσμο, δημιουργήθηκε ένα κύμα αλληλεγ-

γύης, που έμελλε να γίνει ορόσημο της νεότερης ιστο-

ρίας κι εξακολουθεί να είναι μήνυμα Ευθύνης,

Ανιδιοτέλειας, αλλά και επαγρύπνησης για τα ύψιστα

αγαθά της ζωής, την Ειρήνη και τη Δημοκρατία.

Σήμερα που οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου

έχουν αντικαταστήσει το «αποφασίζομεν και διατάσσο-

μεν» της δικτατορίας, εμείς οι εργαζόμενοι οφείλουμε να

ξαναβρούμε το «νήμα» της αγωνιστικής και συλλογικής

δράσης που εμπεριείχε η εξέγερση του Πολυτεχνείου, χα-

ράσσοντας μια νέα πορεία εξόδου από τα σημερινά πολύ-

πλευρα αδιέξοδα, ξεπερνώντας λογικές ατομικού

βολέματος και ηττοπάθειας.
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Θέματα που αφορούν την τρέχουσα επικαιρότητα αλλά

και την καθημερινότητα του συνδικάτου, συζητήθηκαν

στο τακτικό Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ που πραγ-

ματοποιήθηκε στις 19 Νοεμβρίου 2018. Μεταξύ αυτών

των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν:

Στο θέμα της ιδιωτικοποίησης, παραμένοντας πιστοί

στο τρίπτυχο του σχεδιασμού μας (συνδικαλιστικό, νο-

μικό, επικοινωνιακό) αναλύθηκαν όλα τα καινούργια δε-

δομένα που έχουν προκύψει γύρω από τον αγώνα των

εργαζομένων απέναντι στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.

Υπήρξε πλήρης ενημέρωση όλων των μελών του ΔΣ

όσον αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις  και παράλληλα πάρ-

θηκε απόφαση για μία 24ωρη απεργία στις 27/11/18, για

την επιλογή της κυβέρνησης να συνεχίζει το ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ με πρωτοφανή βιασύνη στα όρια του μένους,

αντί να σχεδιάσει και να θέσει άμεσα σε εφαρμογή ένα

αναπτυξιακό μοντέλο με οδηγό όλες τις ενεργειακές επι-

χειρήσεις της χώρας.

Επίσης, σχεδιάσθηκε από το Σωματείο να γίνει Γενικό

Συμβούλιο εντός του Δεκεμβρίου του 2018 προκειμένου

να επαναβεβαιώσουμε την εξουσιοδότηση για πολυήμε-

ρες απεργιακές κινητοποιήσεις και συγχρόνως την ενη-

μέρωση του Γενικού Συμβουλίου από το Δικηγόρο του

Σωματείου μας για τις νομικές ενέργειες που θα ακολου-

θήσουν για την ανατροπή του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ.

Στο ίδιο Γενικό Συμβούλιο θα συζητηθούν τα θέματα των

προγραμμάτων (Ιατροφαρμακευτικό, Συνταξιοδοτικό)

καθώς και η τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας

του ΤΑΑΤ.

Το Σωματείο μας συμμετέχει στην 24ωρη απεργία της

ΓΣΕΕ την Τετάρτη 28 Νοέμβρη 2018, για να στείλουμε

μήνυμα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής που υποθη-

κεύει τις ζωές μας, που εξαντλεί τις αντοχές και τις ανο-

χές της κοινωνίας και των εργαζομένων.

Συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία των προσλήψεων με

τις συνεντεύξεις των υποψηφίων και πιστεύουμε ότι θα

έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί μέχρι το τέλος του

έτους. Προετοιμάζονται συναντήσεις με τη Διοίκηση της

Εταιρείας για θέματα που αφορούν την Υγιεινή και την

Ασφάλεια, τα οργανογράμματα καθώς επίσης και τις εκ-

κρεμότητες που υπάρχουν από τη Δήλωση - Συμφωνία

του 2016.

Συμφωνήθηκε ομόφωνα η κατάργηση του ΕΕΤΙ (Ευρω-

παϊκό Ενεργειακό Τεχνολογικό Ινστιτούτο) το οποίο πα-

ρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες δεν κατάφερε ποτέ

να τις δικαιώσει, με εξαίρεση τη συμμετοχή του στη συν-

διοργάνωση των δύο Συνεδρίων για την Έρευνα.

Μετά την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμά-

των και του τρίτου τριμήνου του Ομίλου με την αναμε-

νόμενη ποια κερδοφορία ρεκόρ της τάξης περίπου ενός

δισεκατομμυρίου ευρώ EBIDTA και λαμβάνοντας υπόψη

την τεράστια συνεισφορά των εργαζομένων που συνέ-

βαλε τα μέγιστα σε αυτό το αποτέλεσμα, το Σωματείο

μας κάλεσε την διοίκηση της εταιρείας να προχωρήσει

στην εξάλειψη της ρύθμισης του 80% στη μισθοδοσία

των νέων συναδέλφων καθώς και στην χορήγηση ενός

extra μισθού σε όλους τους εργαζόμενους του ομίλου

από τη νέα χρονιά.

Υπερψηφίστηκαν μία σειρά από θέματα οικονομικής

φύσης όπως η εκδήλωση του διαγωνισμού ζωγραφικής,

η έκδοση των ατζεντών, η επιλογή της εταιρείας που θα

αναλάβει την προστασία των προσωπικών δεδομένων κ.α.

Παράλληλα αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν οι

χοροί του ΠΣΕΕΠ και το τραπέζι της βάρδιας για όλους

συναδέλφους που θα εργαστούν το βράδυ της Πρωτο-

χρονιάς.

Τα κυρίαρχα θέματα που συζητήθηκαν 
στο τακτικό διοικητικό συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ

ΦΩΤΟ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ
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Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝΑ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5 - 8 ΕΤΩΝ

1ο  Βραβείο: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (ΒΕΑ)ΕΤΩΝ 7  

2ο  Βραβείο: ΣΠΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ (ΒΕΕ) ΕΤΩΝ 5

3ο  Βραβείο: ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 8

Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 9 -12 ΕΤΩΝ

1ο  Βραβείο:  ΚΑΤΟΥΝΗ  ΕΙΡΗΝΗ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 12

2ο  Βραβείο: ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΧΕΙΜ)ΕΤΩΝ 11

3ο  Βραβείο: ΙΝΤΖΙΡΤΖΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΕΕ)ΕΤΩΝ 11 

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 13 - 15 ΕΤΩΝ

1ο  Βραβείο: ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ  ΕΛΕΑΝΝΑ (ΒΕΑ) ΕΤΩΝ 15

2ο  Βραβείο: ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΝΑΤΑΛΙΑ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 14  

3ο  Βραβείο: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (ΒΕΘ) ΕΤΩΝ 14

Αστείρευτη η καλλιτεχνική φλέβα των μικρών ζωγράφων μας που  βραβεύτηκαν στις γιορτές του ΠΣΕΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΟΙ ΝΙΚΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Το Σωματείο μας πιστό στο ραντεβού του

διοργάνωσε και φέτος την καθιερωμένη ετήσια

γιορτή του, για τα παιδιά των εργαζομένων.

Η συμμετοχή των παιδιών και το χαμόγελο στα

πρόσωπά τους, σε συνδυασμό με το πνεύμα των

γιορτών, ήταν το μεγαλύτερο κέρδος από την

όμορφη εκδήλωση που έγινε σε Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη.

Παράλληλα δώθηκαν και τα βραβεία στους

τρεις πρώτους νικητές κάθε κατηγορίας από τον

διαγωνισμό ζωγραφικής που διεξήχθει με με-

γάλη επιτυχία.

Η ανταπόκριση και φέτος ήταν μεγάλη. Συγκε-

κριμένα 510 παιδιά πήραν μέρος στον διαγωνι-

σμό.

Οι ηλικιακές ομάδες που έλαβαν μέρος στο

διαγωνισμό χωρίσθηκαν σε τρεις κατηγορίες και

συγκεκριμένα από 5-8 ετών, 9-12 ετών και 13-15

ετών.

Τα έργα τους εκτέθηκαν στο διοικητήριο του ερ-

γοστασίου στον Ασπρόπυργο όπου την επιλογή τους

ανέλαβε πενταμελής ειδική κριτική επιτροπή από ζω-

γράφους οι οποίοι ανέδειξαν τους τρεις καλύτερους

σε κάθε κατηγορία.

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα

και δωροεπιταγές, ενώ ταχυδαχτυλουργοί τους πρό-

σφεραν χαρούμενες στιγμές.
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Αστείρευτη η καλλιτεχνική φλέβα των μικρών ζωγράφων μας που  βραβεύτηκαν στις γιορτές του ΠΣΕΕΠ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα η εκδήλωση και η απονομή των βραβείων και διπλωμάτων πραγματοποι-

ήθηκε στο ξενοδοχείο HOTEL ELEFSINA στις 16 Δεκεμβρίου 2018, παρουσία του Προ-

έδρου μας Παναγιώτη Οφθαλμίδη, του Γενικού Γραμματέα, Κώστα

Παπαγιανόπουλου, του Οργανωτικού Γραμματέα, Παναγιώτη Ντόκα  του ταμία,

Γιάννη Κανέλλου και του Αντιπροέδρου Μάκη Γεννιτσαρίδη.

Σε μια όμορφη ατμόσφαιρα που για αυτή φρόντισε το σωματείο μας, τα παιδιά είχαν

την ευκαιρία να παίξουν και να συμμετέχουν σε ένα όμορφο ψυχαγωγικό πρόγραμμα.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάλογη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 9 Δεκεμβρίου για τα

παιδιά των εργαζομένων στις Β.Ε.Θ. στο ξενοδοχείο Porto Palace. Από πλευράς σω-

ματείου παρέστησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος Θεόδωρος Κεμανετζής και ο Αναπληρωτής

Γραμμτέας Αναστάσιος Μουστακίδης.

Στην εκδήλωση την διασκέδαση των μικρών παιδιών και εδώ ανέλαβε η ειδική ομάδα

σε ένα πλούσιο πρόγραμμα, με θεάματα που κέντρισαν το ενδιαφέρον μικρών και με-

γάλων, γεμάτο με μουσικοκινητικά παιχνίδια, διαγωνισμούς χορού, που έδωσαν

χρώμα στα προσωπάκια των παιδιών, και τέλος την μαγευτική παράσταση με τα τα-

χυδακτυλουργικά κόλπα.
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Σε μια ξεχωριστή εκδήλωση με πολλές εκπλήξεις και «καλλι-

τεχνική» ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Δεκεμ-

βρίου 2018, ο 1ος Εσωτερικός Διαγωνισμός Φωτογραφίας

Εργαζομένων Ομίλου ΕΛΠΕ. 

Βραβεύτηκαν οι πρώτοι τρεις νικητές και οι είκοσι καλύτερες

φωτογραφίες οι οποίες «ταξιδέψαν» στα γραφεία του Ομίλου

μας, σε μια περιοδεύουσα Έκθεση στις ΒΕΑ στο χώρο της re-

ception του Διοικητηρίου.

Η εκδήλωση έγινε στο Αμφιθέατρο της Ανώτερης Δραματικής

Σχολής του Εθνικού Θεάτρου «Το Σχολείον – Ειρήνη Παπά» στο

οποίο παραβρέθηκαν μέλη της διοίκησης, συνάδελφοι αλλά και

οι οικογένειες των διαγωνιζομένων για να δουν από κοντά την

έκθεση

Στον διαγωνισμό έλαβαν μέρος 254 εργαζόμενοι του Ομίλου

με τις φωτογραφίες τους, από όλες τις εταιρείες και τις χώρες

όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. 

Όλες τις φωτογραφίες του διαγωνισμού, μπορείτε να τις

δείτε στο www.helpephotocontest.com

Εκδήλωση 

Βράβευσης Νικητών 

Διαγωνισμού Φωτογραφίας 

1. ΕΙΡΗΝΗ ΛΑΠΠΑ 

2. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 

3. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΑΜΠΑΣ 

4. ΑΝΤΡΕΙ ΤΣΕΣΝΟΒΑΡ

5. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

6. ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΑΒΟΣ

7. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

8. ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΟΛΟΒΕΝΤΖΟΥ

9. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ

10. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΙΜΑΣ

11. ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

12 ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΡΟΜΠΟΥΚΗ

13. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΡΚΟΥΔΑΡΗ

14 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

15. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡΑΜΠΟΪΚΗ

16. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

17. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ

18. ΜΑΡΙΑ ΜΠΙΝΙΚΟΥ

19. ΧΡΥΣΑΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ

20. ΗΛΙΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ
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Συμφωνήσαμε με τη διοίκηση των ΕΛΠΕ ότι θα θέσουµε

και θα υποστηρίξουμε από κοινού, το Σωματείο μας και τα

ΕΛΠΕ, στα αρμόδια όργανα της Πολιτείας κοινό μας αί-

τημα για νομοθετική ρύθμιση με την οποία να μειώνονται

σημαντικά τα όρια συνταξιοδότησης των εργαζοµένων

στις μονάδες εξόρυξης και διύλισης πετρελαίου, αξιοποι-

ώντας κάθε δυνατότητα που παρέχεται από το θεσμικό και

νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες ξεκινούν

άμεσα και τους αμέσως επόμενους μήνες, θα λάβουν

χώρα οι κοινές μας ενέργειες με τα ΕΛΠΕ έναντι των αρ-

μοδίων οργάνων της Πολιτείας. Ενδέχεται δε, το αμέσως

προσεχές διάστημα να προσυπογραφεί η Συμφωνία αυτή

και από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς που συντάσσον-

ται μαζί μας στη σπουδαία αυτή προσπάθεια, καθώς και

από άλλες επιχειρήσεις με μονάδες εξόρυξης και διύλισης

πετρελαίου και να λάβει ακόμη ευρύτερη έκταση και στή-

ριξη».

«Το Σωματείο μας, με την ενεργή συμμετοχή και την έμ-

πρακτη στήριξη των εργαζομένων – μελών του και τη συ-

νεπή αγωνιστική στάση του συνόλου των μελών της

διοίκησής του, πλησιάζει σε ιστορικούς στόχους για τον

κλάδο μας. Την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου 2019 υπογράφηκε με-

ταξύ του Σωματείου μας και της διοίκησης των ΕΛΠΕ η

«Συμφωνία Μεταξύ των Κοινωνικών Εταίρων για τη Ρύθ-

μιση των Συνταξιοδοτικών Θεμάτων των Εργαζομένων

στις Ελληνικές Επιχειρήσεις Εξόρυξης και ∆ιύλισης Υδρο-

γονανθράκων», με την οποία τίθενται οι βάσεις για τη ρι-

ζική μεταβολή των συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων που μας

αφορούν, με στόχο τη σημαντική μείωση των ορίων συν-

ταξιοδότησής μας. Ένα ζήτημα θεμελιώδους σημασίας,

όχι μόνο για τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα

καθενός και καθεμίας από εμάς, αλλά και για την υγεία και

την ποιότητα ζωής μας, τίθεται πλέον ευθέως, άμεσα και

δυναμικά.

Με τη Συμφωνία αυτή, συμφωνήσαµε µε τη διοίκηση των

ΕΛΠΕ ότι θα θέσουµε και θα υποστηρίξουμε από κοινού,

το Σωματείο μας και τα ΕΛΠΕ, στα αρμόδια όργανα της Πο-

λιτείας κοινό μας αίτημα για νομοθετική ρύθμιση με την

οποία να μειώνονται σημαντικά τα όρια συνταξιοδότησης

των εργαζομένων στις μονάδες εξόρυξης και διύλισης πε-

τρελαίου, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που παρέχεται

από το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης. Οι σχετικές προπαρασκευαστικές ενέρ-

γειες ξεκινούν άμεσα και τους αμέσως επόμενους μήνες,

ΠΣΕΕΠ: Συμφωνία με ΕΛ.ΠΕ. 

για τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων 

Σ
υμφωνία για από κοινού διεκδίκηση της μεί-
ωσης των ορίων συνταξιοδότησης των εργα-
ζομένων στις μονάδες εξόρυξης και διύλισης

πετρελαίου, επιτεύχθηκε μεταξύ της διοίκησης και
του Σωματείου μας.

θα λάβουν χώρα οι κοινές μας ενέργειες με τα ΕΛΠΕ

έναντι των αρμοδίων οργάνων της Πολιτείας. Ενδέχεται

δε, το αμέσως προσεχές διάστημα να προσυπογραφεί η

Συμφωνία αυτή και από άλλους συνδικαλιστικούς φορείς

που συντάσσονται μαζί μας στη σπουδαία αυτή προσπά-

θεια, καθώς και από άλλες επιχειρήσεις με μονάδες εξό-

ρυξης και διύλισης πετρελαίου και να λάβει ακόµη

ευρύτερη έκταση και στήριξη. Εγγυημένα αποτελέσµατα

σε έναν αγώνα που τώρα αρχίζει δεν υπάρχουν, αυτό το

αντιλαμβάνεται ο καθένας και η καθεμία από εμάς. Όμως,

η αρχή είναι το ήμισυ του παντός. Ειδικά, όταν υπάρχει

από την πρώτη στιγμή δέσμευση για άμεσες και αποτελε-

σματικές ενέργειες. Εξαίρουµε τη θετική στάση και στή-

ριξη της διοίκησης των ΕΛΠΕ, που χωρίς περιστροφές

τέθηκε με θάρρος και αποφασιστικότητα στο πλευρό μας. 

Μαζί θα προχωρήσουμε επομένως στον αγώνα αυτό,

αποβλέποντας στο υπέρτερο συμφέρον των εργαζομένων

των ΕΛΠΕ.

∆εν αμφιβάλλουµε, ασφαλώς, ότι θα αντιμετωπίσουμε

δυσχέρειες. Για τον λόγο αυτό, η διαμόρφωση ενιαίου με-

τώπου στο θεμελιώδες ζήτημα των συνταξιοδοτικών μας

δικαιωμάτων, μεταξύ εργαζομένων και διοίκησης ΕΛΠΕ,

είναι εξαιρετικά σημαντική και ως τέτοια τη χαιρετίζουμε.

Σύμμαχος μας σε αυτό τον Αγώνα δεν θα μπορούσε να

μην ήταν η τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση της

χώρας η ΓΣΕΕ, που θα μας παρέχει ενημέρωση και πληρο-

φόρηση με τους φορείς που συνεργάζεται σε Ευρωπαϊκό

και Ελληνικό επίπεδο. Το Σωματείο μας, με τη δύναμη που

αντλεί από τη συμμετοχή και στήριξη καθενός και καθε-

μίας από εμάς, θα απαιτήσει και διεκδικήσει δυναμικά

έναντι της Πολιτείας τη διόρθωση των αδικιών που μας

έχουν γίνει και την αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών

μας δικαιωμάτων».
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Δύο πολύ όμορφες εκδηλώ-

σεις για τα παιδιά των εργαζομέ-

νων στα ΕΛ.ΠΕ.που αρίστευσαν

κατά την προηγούμενη σχολική

ακαδημαϊκή περίοδο, στο Γυμνά-

σιο, στο Λύκειο και στην Τριτο-

βάθμια Εκπαίδευση, καθώς και

τους νεοεισαχθέντες φοιτητές

στα ΑΕΙ & ΤΕΙ της χώρας, κατά το

έτος 2018, πραγματοποίησε η

εταιρεία.

Η εκδήλωση βράβευσης για τα

παιδιά των εργαζομένων στο

νομό Αττικής, έγινε το Σάββατο

8 Δεκεμβρίου 2018, στο Κέντρο

Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος

Νιάρχος ενώ για τα παιδιά των

εργαζομένων στο νομό Θεσσα-

λονίκης και στη DIAXON, πραγμα-

τοποιήθηκε το Σάββατο 15

Δεκεμβρίου 2018 στο Ξενοδο-

χείο NIKOPOLIS.

Όπως τόνισαν στις ομιλίες

τους οι εκπρόσωποι τις Διοίκη-

σης που παραβρέθηκαν στις εκ-

δηλώσεις, «ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, με μεγάλη υπερηφά-

νεια, για ακόμη μία χρονιά απο-

δεικνύει τη βούλησή του για

στήριξη της νέας Γενιάς, επιβρα-

βεύοντας τα παιδιά των εργαζο-

μένων στις Εταιρείες ΕΛΠΕ Α.Ε.,

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε., ΑΣΠΡΟΦΟΣ Α.Ε.

και DIAXON Α.Β.Ε.Ε.».

Θερμά συγχαρητήρια στα παι-

διά για την επιτυχία τους, η οποία

αποτελεί το επιστέγασμα μια μα-

κρόχρονης και επίπονης προσπά-

θειας. 

ΑΠΟΝΟΜΗ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν και στις

οικογένειές τους, που ενίσχυαν με την

υπομονή και τη συνδρομή τους τον

αγώνα των παιδιών. 

Πάντα επιτυχίες, Καλές σπουδές και

καλή σταδιοδρομία!

«Καλή παιδεία, εκείνη που ελευθερώ-

νει και βοηθά τον άνθρωπο 

να ολοκληρωθεί σύμφωνα με τον

εαυτό του»

Οδυσσέας Ελύτης
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Α. Τα νέα θέματα που τέθηκαν από την

Ε.Υ.Α.Ε και λάβαμε απαντήσεις είναι τα

εξής:

1. Ωράριο καθαρισμού χώρων υγιεινής

(ρύθμιση από Τ.Δ.Υ)

2. Σύστημα κλιματισμού νέου διοικητηρίου (δεν

υπάρχει θέμα στην παρούσα φάση)

3. Μεταφόρτωση και αποθήκευση χημικών-(οι μετα-

φορτώσεις θα σταματήσουν έως τον Μάρτιο του

2019. Υπάρχει διαδικασία χειρισμού χημικών-Υπάρ-

χουν αναρτημένα τα MSDS)

4. Μη επαρκής αριθμός ανιχνευτών αερίων και μα-

σκών διαφυγής, (για το προσωπικό των ΕΛ.ΠΕ το από-

θεμα είναι επαρκές, όσο για το απολογιστικό

προσωπικό θα ρυθμιστεί στις αρχές του 2019).

Β. Τα θέματα που η εξέλιξη τους θα εξετασθεί στην

επόμενη σύσκεψη είναι τα εξής:

1. Επισκευή κλιματισμού C.R U-3700 (έγινε συντή-

ρηση και τέθηκε σε λειτουργία. Έχει ανατεθεί έργο

υλοποίησης βελτιώσεων και για τα τρία C.R των

Β.Ε.Α)

2. Μεταφορά DMDS από U-4000 προς U-3300 (κατα-

σκευή υπερυψωμένης βάσης παλετοδεξαμενής)

3. Δυσλειτουργία επικοινωνίας ασυρμάτων (σε εξέ-

λιξη η μετάβαση σε ψηφιακό σύστημα)

4. Τοποθέτηση επιπλέον ανεμουρίου σε U-3700 (σε

εξέλιξη η τοποθέτηση οκτώ νέων ανεμουριών)

5. Καμαράκι χειριστών U-9200 (σε εξέλιξη η επισκευή

του δαπέδου)

6. Απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από μονά-

δες (γίνεται καταγραφή από τα αρμόδια τμήματα και

απομάκρυνση από εργολάβο)

7. Θετική πίεση στο καμαράκι χειριστών LPG (δεν

απαιτείται βάση της νέας μελέτης ΑΤΕΧ)

8. Θετική πίεση στο καμαράκι χειριστών PS-8100

(απαιτείται μεταλλική κατασκευή για τοποθέτηση

ΑΤΕΧ κλιματιστικού και δημιουργία νέου χώρου κα-

πνιστήριου)

9. Ελλιπής φωτισμός δεξαμενών (έχει εγκριθεί εισή-

γηση επένδυσης)

10. Αναθυμιάσεις φρεατίου απορροής αφαλατωτή 0-

2102 (θα γίνει πρόταση επένδυσης για τοποθέτηση

εναλλάκτη ψύξης).

Γ. Τα νέα θέματα που έθεσε η Ε.Υ.Α.Ε είναι τα εξής:

Μετά τις αρχαιρεσίες της Επιτροπής
Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζο-
μένων πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύ-
σκεψη της νέας Ε.Υ.Α.Ε με τη διοίκηση
στις 19 Οκτωβρίου 2018 όπου στην σύ-
σκεψη που έγινε συζητήθηκαν μια
σειρά από παλαιότερα θέματα που θε-
ωρούνταν ολοκληρωμένα ή βρίσκον-
ταν σε εξέλιξη και είναι τα εξής:

1. Καθαρισμός χόρτων πλησίον αγωγών (θα υπάρξει συνεν-

νόηση μεταξύ διακίνησης και Τ.Δ.Υ για τον καθαρισμό)

2. Ανακαίνιση αποδυτήριων μονάδων παραγωγής-διακίνησης.

Το διήμερο 6- 7/11/2018 πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις σε

όλους του χώρους από κλιμάκιο αποτελούμενο από τον Ιατρό

υπηρεσίας, το τεχνικό ασφαλείας εκπρόσωπο του Τ.Δ.Υ και δυο

μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. Αποφασίστηκε όπου χρειάζεται να πραγματο-

ποιηθούν εργασίες, όπως η τοποθέτηση προστατευτικών στα

καλοριφέρ, βαφή, αντικατάσταση φωριαμών και ότι άλλο απαι-

τηθεί

3. Ενημέρωση για καμαράκια χειριστών (σε εξέλιξη μελέτη κα-

ταλληλόλητας, ταξινόμηση σε κατηγορίες και παρεμβάσεις

όπου απαιτείται)

4. Νέα γραμμή πόσιμου νερού σε όλη την έκταση των εγκατα-

στάσεων (έχει γίνει αποτύπωση και είναι σε εξέλιξη)

5. Υπερχείλιση νερών και υδρογονανθράκων στο αντλιοστάσιο

διακίνησης (έχει αποκατασταθεί σε μεγάλο βαθμό και εκκρεμεί

η παροχέτευση του PROVER)

6. Slide Valves U-4100 (αναγνώριση του προβλήματος, παρακο-

λούθηση και όποτε απαιτηθεί αντικατάσταση. Υπάρχει σχετική

διαδικασία ασφαλούς κράτησης της μονάδας. Ενημέρωση προ-

σωπικού από Ε.Υ.Α.Ε και διευθυντών εφόσον απαιτηθεί).

7. Διάβρωση Μ-3402 (διερεύνηση και αναμονή πορίσματος)

8. Μεγάλος αριθμός θερμών αδειών. Μετρήσεις αερίων στην

προβλήτα από πυροσβέστη αγήματος.

(Η θέση της Ε.Υ.Α.Ε στο θέμα είναι, ο εξ ορθολογισμός των θερ-

μών αδειών εργασίας, καθώς και οι μετρήσεις αερίων στην προ-

βλήτα να γίνεται από πρωινό προσωπικό της πυρασφάλειας, για

να είναι ο πυροσβέστης του αγήματος κοντά στον πυροσβε-

στικό σταθμό. Η εταιρεία εξέφρασε κάποιες άλλες εναλλακτι-

κές που δεν βρίσκουν την Ε.Υ.Α.Ε σύμφωνη).

Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στους συνάδελφους ότι η χρήση

των ΜΑΠ για κάθε εργασία είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ !!! γιατί η ασφά-

λεια είναι ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

Έγινε συνάντηση με το Π.Σ.Ε.Ε.Π και συμφωνήθηκε κάθε μήνα

να γίνεται μια κοινή συνάντηση με τις επιτροπές υγιεινής και

ασφάλειας Β.Ε.Α, Β.Ε.Ε, Β.Ε.Θ, ώστε να ανταλλάσσουμε από-

ψεις και να συζητάμε την πορεία των θεμάτων που απασχολούν

τους εργαζομένους.

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΑΕ 
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Ένα από τα βασικά ζητήματα της βιομηχανικής ανασυγ-

κρότησης της χώρας με το σχέδιο Μάρσαλ, ήταν η ίδρυση

διυλιστηρίου για την αποφυγή της συνεχούς αιμορραγίας

της εθνικής οικονομίας σε συνάλλαγμα, με την εισαγωγή

υγρών καυσίμων από το εξωτερικό.

Από το 1945, με τις πρώτες ενέργειες για την ανασυγκρό-

τηση της χώρας άρχισαν συζητήσεις για την κατασκευή

διυλιστηρίου δυναμικότητας 400-500 χιλιάδων τόνων ετη-

σίως. Στις επιδιώξεις όμως αυτές υπήρξαν μεγάλες αντι-

δράσεις, από τους εκπροσώπους των εκβιομηχανο-

ποιημένων κρατών μέσα στους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς

Οργανισμούς Ανασυγκρότησης. 

Τελικά στη σύμβαση του έτους 1949-1950 προβλεπόταν

η έναρξη χρηματοδότησης κατασκευής διυλιστηρίου πε-

τρελαίου. Δυστυχώς από τις αρχές του 1950 η Αμερικανική

Αποστολή στην Ελλάδα δεν συναινεί για τη-διάθεση των

απαραίτητων κεφαλαίων.

Το 1953 η Κυβέρνηση Παπάγου, με εμπνευστή τον αντι-

πρόεδρο Σπόρο Μαρκεζίνη, αποφάσισε να προχωρήσει

στην ίδρυση -διυλιστηρίου δυναμικότητας 1.300.000 τό-

νων, που αφορούσε στο σύνολο της κατανάλωσης πετρε-

λαιοειδών, ώστε να καλύψει όλες τις ανάγκες του Κράτους. 

Μετά από σειρά διαγωνισμών η Κυβέρνηση αποφάσισε

υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή κρατικού διυλι-

στηρίου πετρελαίου μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και

της εταιρείας Ηydrocarbon Reseatch Inc.

Στις 15/12/1955 θεμελιώνεται το πρώτο διυλιστήριο στην

Ελλάδα, που θα το κατασκευάσουν αμερικανικές και γερ-

μανικές εταιρείες με προΰπολογισμό κατασκευής 14,5 εκα-

τομμύρια δολάρια περίπου και το πραγματικά κόστος να

ξεπερνά τα 22 εκ.

Μετά από δεύτερο διαγωνισμό, στις αρχές του 1958, το

κρατικό διυλιστήριο μισθώνεται για εκμετάλλευση και λει-

τουργία στην «Εταιρεία Μεταφορών Εμπορίας και Διυλί-

σεως Πετρελαίου Ε.Π.Ε. (ΜΕΔ)» με διάρκεια σύμβασης τα

δέκα χρόνια.

Ενδιαφέρον έχει το άρθρο-9 της Σύμβασης σύμφωνα, με

το οποίο: «Επιτρέπεται κατά την πρώτην επάνδρωσιν του

Διυλστηρίου, ίνα υπό του Μισθωτού πρόσληψις προσωπι-

κού ενεργήται κατά παρέκκλισιν πάσης γενικής ή·ειδικής

διατάξεως της κείμενης εργατικής νομοθεσίας και·ιδία του

ΝΔ 2653/53 (περί οργανώσεως και ελέγχου αγοράς εργα-

σίας)». Ν.Δ. 3834/1958

Η κατασκευή
του διυλιστηρίου 
Ασπροπύργου
σταμάτησε 
την αιμορραγία 
της οικονομίας
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100 Χρόνια Συνδικάτα:
Το εργατικό ζήτημα τότε και τώρα
Οι αγώνες της εργατικής τάξης στην Ελλάδα για τη διεκδί-
κηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και γενικά για μια καλύ-
τερη ζωή ξεκινούν από τη δεκαετία του 1870. Οι δύσκολες και
εξοντωτικές συνθήκες εργασίας σε βιομηχανικές και βιοτε-
χνικές μονάδες ή σε εμπορικά καταστήματα, ώθησαν τους ερ-
γαζόμενους να θέσουν εξαρχής τα εργατικά ζητήματα στις
διεκδικήσεις των πρώτων σωματείων που άρχισαν να δημιουρ-
γούνται εκείνη την εποχή. 

Σήμερα η δράση του εργα-

τικού κινήματος συνεχίζεται.

Διότι, παρά τις εκάστοτε αν-

τιξοότητες, η εργατική τάξη

εμφανίζεται στο προσκήνιο,

ως ο αστάθμητος παράγον-

τας που τροποποιεί τους

όρους του πολιτικού παιχνι-

διού. 

Από την πρώτη απεργία

που ξέσπασε από τους εργά-

τες ξύλου, των ναυπηγείων

της Σύρου, στην Ερμούπολη,

το 1879, μέχρι τους σύγχρο-

νους απεργιακούς αγώνες,

στην εποχή των μνημονίων, το εργατικό-συνδικαλιστικό κί-

νημα έχει δώσει μεγάλες μάχες και θυσίες, έχει δεχτεί ήττες,

όμως έχει καταφέρει μεγάλες επιτυχίες και νίκες, αναβιβά-

ζοντας την κοινωνική και πολιτική θέση του κόσμου της ερ-

γασίας σε υψηλότερα επίπεδα.

Στις αρχές του 20ου αιώνα πραγματοποιούνται σημαντικές

κινητοποιήσεις σε πολλούς κλάδους και πόλεις της χώρας και

δημιουργούνται σωματεία και δευτεροβάθμιες οργανώσεις.

Κομβικό σημείο αποτέλεσε ο Νόμος 281/1914, περί σωμα-

τείων, ο οποίος κατοχύρωσε τα δικαιώματα των συνδικαλι-

στικών οργανώσεων. Ταυτόχρονα, η ιδέα μίας κεντρικής

συνδικαλιστικής οργάνωσης κερδίζει συνεχώς έδαφος και το

1918 συγκαλείται το Α΄ Πανελλαδικό Εργατικό Συνέδριο. Το

ιδρυτικό συνέδριο της ΓΣΕΕ, το οποίο ξεκίνησε στις 21 Οκτω-

βρίου στην Αθήνα και ολοκληρώθηκε στις 28 Οκτωβρίου

στον Πειραιά, ήταν αποτέλεσμα των διεργασιών της περιό-

δου 1912-1918, και αποτέλεσε σημαντικό σταθμό στην ιστο-

ρία του εργατικού κινήματος στην Ελλάδα, γιατί συνένωσε

το συνδικαλισμένο προλεταριάτο κάτω από μια ενιαία οργά-

νωση.

Όμως, το συνδικαλιστικό κίνημα στην Ελλάδα από την

ίδρυσή του, σημαδεύτηκε από την εξέλιξη της πολιτικής κα-

τάστασης του τόπου, η οποία χαρακτηριζόταν από τον μη

ομαλό πολιτικό και κοινοβουλευτικό βίο. Το άμεσο αποτέλε-

σμα αυτών των εξελίξεων ήταν η –για μεγάλο χρονικό διά-

στημα– προσπάθεια για την επιβίωση και διατήρηση της

αυτονομίας των συνδικάτων απέναντι στις ποικίλες κρατικές

και εργοδοτικές παρεμβάσεις, οι διώξεις και οι φυλακίσεις

αγωνιστών και ο εργατοπατερισμός, τα οποία ελάμβαναν

χώρα ιδιαίτερα κατά τις περιόδους επιβολής δικτατο-

ριών την εποχή του Μεσοπολέμου, κατά τη διάρκεια

της γερμανοϊταλικής κατοχής, την περίοδο του εμφυ-

λίου πολέμου, τους μετεμφυλιοπολεμικούς χρόνους,

καθώς επίσης και στη μεταπολιτευτική περίοδο μετά το

1974. Μόνο με τον φιλεργατικό νόμο1264 του 1982,

που ψηφίζει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, καθώς επίσης με

την καθιέρωση της απλής αναλογικής, ξεκινά μία νέα

περίοδος για τον εκδημοκρατισμό του συνδικαλισμού

και την κατοχύρωση των ελευθεριών του.

Τη δράση του εργατικού κινήματος και των συνδικά-

των, σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικό, θεσμικό, κλπ.),

ανέκοψαν από το 2010 τα Μνημόνια και οι Πράξεις Νο-

μοθετικού Περιεχομένου, με τις οποίες συρρικνώθηκε

το εργατικό εισόδημα, μειώθηκε ή και εξαφανίστηκε η

προστασία των εργαζομένων, ενώ διογκώθηκε η ανερ-

γία και οι ανασφάλιστοι εργαζόμενοι.

Παρατηρώντας κάποιος/-α την εξέλιξη του εργατικού

ζητήματος στην Ελλάδα αισθάνεται πως αυτά για τα

οποία αγωνίζονται οι σύγχρονες δυνάμεις της εργα-

σίας δεν απέχουν πολύ από εκείνα για τα οποία πά-

λευαν οι παλαιότεροι. 

Οι μισθοί, μέσω των μνημονίων, έχουν καταβαρα-

θρωθεί, η ανεργία έχει διογκωθεί, υπάρχει νέο μετανα-

στευτικό ρεύμα, οι ώρες εργασίας έχουν γίνει λάστιχο,

η κοινωνική ασφάλιση συνεχώς υποβαθμίζεται, η αδή-

λωτη εργασία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης

κυριαρχούν, υπάρχει άγχος και εργασιακό στρες, οι

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας υποτι-

μώνται και υποβαθμίζονται, αυξάνονται τα εργατικά

ατυχήματα, ποινικοποιείται η συνδικαλιστική δράση,

κυριαρχεί ο φόβος και η αποστράτευση.

Αλήθεια, πόσο πολύ διαφέρουν όλα αυτά από τις

συνθήκες εργασίας που επικρατούσαν στις αρχές του

20ου αιώνα;

Παρ’ όλα αυτά, η δράση του εργατικού κινήματος συ-

νεχίζεται, ενώ το νέο εργατικό ζήτημα τίθεται με νέους

όρους στην ατζέντα των συνδικάτων.
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ΣYNEXIZOYN ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ

Μπορεί η αιμοδοσία να μην ολοκληρώθηκε για το διήμερο

που είχε προγραμματιστεί λόγω της απεργείας του Σωμα-

τείου μας, όμως έγινε κανονικά στις 14 - 15 Μαρτίου 2019

στις εγκαταστάσεις των ΒΕΑ και ΒΕΕ

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. 

Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν συνολικά τριάντα δύο

φυάλες αίματος. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην γιατρό και

τις νοσηλεύτριες του Θριάσιου νοσοκομείου οπου κάθε

φορά όχι μόνο ανταποκρίνονται στο κάλεσμα μας αλλά

είναι πάντα πρόθυμες και ευγενικές.

Θα πρέπει όσοι μπορούμε να δίνουμε αίμα πιο τακτικά.

Γιατί οι ανάγκες είναι πολύ μεγάλες. Και δυστυχώς το κα-

ταλαβαίνουμε όταν έρθει αυτή η άσχημη στιγμή και προ-

στρέξουμε 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 τρά-

πεζα του, την βοήθεια προς εσάς σε μονάδα αίματος όταν
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ΣYNEXIZOYN ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΟ ΧΡΕΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ

του ζητηθεί. Για να γίνει όμως αυτό θα πρέπει κάθε φορά

που κάνουμε αιμοδοσία να αφήνουμε πίσω τους δισταγ-

μούς και τις όποιες επιφυλάξεις και να κάνουμε το χρέος

μας. Προς τους συναδέλφους μας, αλλά και τους οικείους

τους, όταν θα χρειασθεί.

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.

O AΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΣΣΕΠ ΕΙΝΑΙ 11395
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Είναι μόλις 30 χρονών, αλλά η δουλειά, η εξειδίκευση και τα επιτεύγματά της δεν μαρτυρούν σε

τίποτα το νεαρό της ηλικίας της. Η ερευνήτρια της NASA Ελένη Αντωνιάδου συγκαταλέγεται ανά-

μεσα στους καλύτερους νέους επιστήμονες στον κόσμο.

Γεννημένη το 1988 στη Θεσσαλονίκη, η Ελένη Αντωνιάδου ξεχώρισε από το 2015, όταν το περιο-

δικό Forbes την συμπεριέλαβε στη λίστα «30 under 30” με τους 30 καλύτερους επιστήμονες κάτω

των 30 ετών, χάρη στα επιτεύγματά της στο χώρο της υγείας.

Ακόμη και πριν από αυτό όμως, η νεαρή Ελληνίδα είχε διακριθεί και αναγνωριστεί διεθνώς χάρη

στη δουλειά της στον τομέα της μεταμόσχευσης τεχνητών οργάνων, μιας πρωτοποριακής και φι-

λόδοξης μεθόδου που αναμένεται να σώσει εκατομμύρια ζωές.

Οι διακρίσεις που έχει λάβει περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη βράβευσή της το 2012 ως η πιο ελ-

πιδοφόρα ερευνήτρια από τη NASA και την ESA (την ευρωπαϊκή διαστημική υπηρεσία) το 2012, ή

ως «γυναίκα της χρονιάς»  στο χώρο της τεχνολογίας το 2015 στην Μεγάλη Βρετανία. Παράλληλα,

έλαβε υποτροφία από τη NASA έχοντας ήδη διαπρέψει στις σπουδές της στη Βιομηχανική στο Πα-

νεπιστήμιο του Ιλινόις.

Στην ιστοσελίδα της NASA η ίδια περιγράφει τον εαυτό της ως «υβριδικό επιστήμονα”, ενώ περι-

γράφει όλους τους τομείς δράσης που τη γοητεύουν επιστημονικά και επαγγελματικά, μεταξύ των

οποίων η βιομηχανική, η ανάπτυξη τεχνητών οργάνων και η εξερεύνηση του διαστήματος.

Στην πράξη, είναι ερευνήτρια στους διεπιστημονικούς τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής, και

της Βιοαστροναυτικής, με εξειδίκευση στην ανάπλαση τεχνητών οργάνων από βλαστοκύτταρα ως

εναλλακτική θεραπευτική οδό για τις μεταμοσχεύσεις. Έχει εργαστεί πάνω στη δημιουργία εγκε-

φαλικών εμφυτευμάτων, τεχνητού δέρματος, μυών, αυτιών, νεύρων και οισοφάγου, ενώ έχει σχε-

διάσει μια σειρά βιοαντιδραστήρων και εργαλείων μηχανικής ιστών καθώς επίσης έχει

δημιουργήσει την πρώτη βιοτράπεζα βλαστικών κυττάρων από αμνιακό υγρό στον κόσμο. Επίσης

έχει πραγματοποίησει πειραματικές μελέτες για την ανάπτυξη βιο-νανορομπότ ως μεταφορείς φαρ-

μάκων για στοχευμένες καρκινικές θεραπείες καθώς και κλινικές δοκιμές για βλαστικές θεραπείες

για τον καρκίνο του πνεύμονα.

Πέραν αυτών όμως, δεν κρύβει ότι όνειρό της θα ήταν να γίνει επίσης αστροναύτης και να συμ-

βάλλει στην εξερεύνηση του διαστήματος. Τα όνειρά της μέχρι ένα βαθμό έγιναν πραγματικότητα,

μικρή φορούσε μπλουζάκια με το logo της NASA, τώρα πια εργάζεται και διαπρέπει εκεί.

1616

NASA: Μία ελληνίδα ερευνήτρια ανάμεσα 
στους καλύτερους νέους επιστήμονες στον κόσμο!

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.
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Οι εργαζόμενοι της βάρδιας δεν γνωρίζουν από γιορτές

Το βράδυ της παραμονής της Πρωτοχρονιάς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το «μάζεμα» γύρω από

το γιορτινό τραπέζι, ώστε η οικογένεια να περάσει ενωμένη τις τελευταίες στιγμές του παλιού χρόνου

και να ανταλλάξει ευχές και δώρα με την έλευση της νέας χρονιάς. 

Υπήρχαν, όμως, και κάποιοι οι οποίοι το βράδυ εκείνο κλήθηκαν λόγω της δουλειάς τους να βρίσκονται

μακριά από τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Όπως οι εργαζόμενοι της Δ’ Βάρδιας των Εγκαταστάσεων

στον Ασπρόπυργο και την Ελευσίνα, καθώς και οι συνάδελφοι της Θεσσαλονίκης οι οποίοι μαζί με όλους

τους εργαζόμενους βάρδιας δεν γνωρίζουν από γιορτές αφού το καθήκον τους καλεί να βρίσκονται

στις θέσεις τους για να μπορούν τα διυλιστηρία των ΕΛ.ΠΕ., να λειτουργούν εικοσιτέσσερις ώρες το ει-

κοσιτετράωρο και 364 ημέρες τον χρόνο.

Έστω και κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες οι συνάδελφοί μας δεν έχασαν την διάθεση τους

και κόβοντας την πρωτοχρονιάτικη πίτα έστειλαν τις θερμότερες ευχές τους για Καλή και Ασφαλή Χρο-

νιά με Υγεία. 
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Δάκρυα πόνου και οι στίχοι είναι.

Θαρρείς πως δεν πονάνε οι ποιητές;

Είναι νομίζεις της αγάπης αρνητές;

Πάρτα φίλε μου και τις πληγές σου πλύνε.

Πονούν κι αυτοί μαζί σου, να το ξέρεις, 

μεσ’ απ’ τους στίχους, φωναχτά σου το ‘χουν πει. 

Είναι των ποιητών η γοερή σιωπή.

Πονούν διπλά όταν εσύ υποφέρεις.

Μεσ’ στους στίχους τους για σένα πάντα κλαΐνε, 

κάθε τους λέξη, δάκρυου λάβα καυτή.

Αυτή είναι η μοίρα του ποιητή.

Δίπλα σου είναι, άνθρωπε προδομένε.

Μοιάζουν κι οι ποιητές «Χριστοί» προδομένοι. 

Οι λόγοι τους είναι πάντοτε ακριβοί.

Έχουνε κι εκείνοι Γολγοθάδες διαβεί, 

το σταυρό τους-ο καθένας-φορτωμένοι.

Ναι, δάκρυα πόνου οι στίχοι τους μοιάζουν, 

δάκρυα σάμπως από ουρανού βροχή, 

δάκρυα πες που γαληνεύουν την ψυχή, 

οι στίχοι που απ’ την πένα τους σταλάζουν.

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

ΔΑΚΡΥΑ ΠΟΝΟΥ ΞΕΤΥΛΙΓΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ
Ξετύλιγε τα χρόνια της πάνω σ’ ένα αδράχτι.

«Αγώνας πάντα η ζωή και βάσανα και κόποι, 

πόσο σκληρή είναι μαθές, λες και μας έχει άχτι.

Οι χρόνοι πάνε κι έρχονται, γερνούνε οι άνθρωποι.

Θα ξεμακραίνει ο καιρός κι η ζωή θα βραδιάζει, 

(σκεφτότανε σιωπηλή η γιαγιά η Ελπίδα) 

ο κόσμος κόσμο θα γεννά και μορφή θα αλλάζει.

Κι εγώ; Ζω μ όσα χάρηκα και για όσα δεν είδα.

Μακρύς ο δρόμος της ζωής, μεγάλο το κουβάρι 

που μπρος μας ξετυλίγεται. Ωστόσο όμως φυραίνει. 

Παιχνίδι μοιάζει η ζήση μας που χάνεται στο ζάρι.

Και μεσ’ στο χρόνο που περνά, ο νικητής ποιος μένεν>;

Συλλογιζόταν η γιαγιά ψάχνοντας τη ζωή της, 

αυτήν π’ αποχαιρέτησε κι όση της έχει μείνει.

Ο χρόνος, τής το μαρτυρά, πάνω στ’ άσπρο μαλλί της 

μα μεσ’ απ’ τους ρευματισμούς, το νοιώθει πια κι εκείνη.

Ωστόσο πάντα θα μοχθεί. Η ζωή έτσι θέλει.

Τα δυο της χέρια πλέκουνε ένα λαδί σκουφάκι 

για τ’ αύριο που έφτασε και γλυκοανατέλλες 

στου εγγονού της τ’ όμορφο, ρόδινο προσωπάκι.

Δήλωση κτηματολογίου Οικοπέδων του οικισμού μας 
Οι δηλώσεις στο Κτηματολόγιο υποβάλλονται είτε αυ-

τοπροσώπως είτε ηλεκτρονικά (μόνο αυτοί οι δυο τρόποι

ισχύουν).

H έντυπη δήλωση υποβάλετε στο Γραφείο Κτηματο-

γράφησης: ΧΑΛΚΙΔΟΣ. Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών 24Α &

24Β , Συνοικία Α’, Κάνηθος Χαλκίδα, T.K. 34100. Τηλέ-

φωνο: 22210 37398. Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ,

ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 – 16:30 & ΤΕΤΑΡΤΗ 8:30 –

20:30. Έναρξη Υποβολής Δηλώσεων: 21/01/2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εσωτερικού):

22/04/2019

Λήξη Υποβολής Δηλώσεων (κάτοικοι Εξωτερικού):

22/07/2019

Σύμφωνα με Δημοσιεύματα, τον επόμενο μήνα αναμέ-

νεται να ανοίξει γραφείο Κτηματογράφησης και στην

Αθήνα, που θα λειτουργήσει στο Ολυμπιακό Κέντρο Γα-

λατσίου (επί της Λ. Βεΐκου 137) και θα εξυπηρετεί μεταξύ

των άλλων και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Θα

χρειασθείτε τους τελευταίους τίτλους κτίσης του οικο-

πέδου, το τοπογραφικό διάγραμμα που το συνοδεύει και

τη βεβαίωση μεταγραφής . 

Δείτε στη καρτέλα ΧΡΗΣΙΜΑ τις οδηγίες για ηλεκτρο-

νική υποβολή της δήλωσης .

Παρακολουθούμε τη διαδικασία και θα σας ενημερώ-

σουμε με κάθε νέα χρήσιμη πληροφορία. 
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Χρησιμοποιώντας μια νέα μέθοδο εκτίμησης σχετικά με

τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οι επιστήμο-

νες εκτίμησαν ότι αυτή ευθύνεται για περίπου 790.000 θα-

νάτους ετησίως στο σύνολο της Ευρώπης και για 659.000

θανάτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών.

Από αυτούς τους θανάτους, το 40% έως 80% οφείλεται

σε καρδιαγγειακά αίτια, όπως τα εμφράγματα και τα εγκε-

φαλικά. Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο η ρύπανση του αέρα

προκαλεί διπλάσιους θανάτους καρδιαγγειακής αιτιολο-

γίας σε σχέση με τις αναπνευστικές παθήσεις.

Η ρύπανση του αέρα, όπως έχουν δείξει και προηγούμε-

νες έρευνες, προκαλεί βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία μέσω

αυξημένου οξειδωτικού στρες σε αυτά, γεγονός που αυ-

ξάνει τον κίνδυνο για υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, εγ-

κεφαλικό, έμφραγμα και καρδιακή ανεπάρκεια.

Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τόμας Μίν-

τσελ του Τμήματος Καρδιολογίας του Ιατρικού Κέντρου

Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί περίπου 800.000 θανάτους

τον χρόνο στην Ευρώπη και 8,8 εκατ. Παγκοσμίως

Ακόμη και διπλάσιο αριθμό θανάτων κάθε χρόνο σε
σχέση με ό,τι είχε εκτιμηθεί έως τώρα, μπορεί
να προκαλεί η ρύπανση του αέρα, σύμφωνα με μια
νέα ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη.
Με βάση τη νέα εκτίμηση, η ατμοσφαιρική ρύπανση
σκοτώνει διεθνώς περίπου 8,8 εκατομμύρια ανθρώ-
πους ετησίως, έναντι 4,5 εκατομμυρίων που ήταν η
προηγούμενη εκτίμηση, δηλαδή, περισσότερους
και από όσους το κάπνισμα, το οποίο ευθύνεται για
περίπου 7,2 εκατομμύρια θανάτους το χρόνο, σύμ-
φωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

του Πανεπιστημίου του Μάιντς, που έκαναν τη σχετική

δημοσίευση στο περιοδικό «European Heart Journal» της

Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας, ανέλυσαν την επί-

πτωση στην υγεία κυρίως από τα μικροσκοπικά σωματί-

δια διαμέτρου έως 2,5 εκατομμυριοστών του μέτρου

(γνωστά ως ΡΜ2.5) και από το επιφανειακό όζον.

Η μελέτη βρήκε ότι η ρύπανση του αέρα ευθύνεται

παγκοσμίως για επιπλέον 120 θανάτους ετησίως ανά

100.000 άτομα, ενώ στην Ευρώπη και στην ΕΕ η αναλο-

γία είναι ακόμη μεγαλύτερη: 133 και 129 θάνατοι αντί-

στοιχα ανά 100.000 ανθρώπους.

Οι χώρες με τη μεγαλύτερη αναλογία θανάτων (πάνω

από 200 έξτρα θάνατοι κάθε χρόνο ανά 100.000 άτομα)

είναι οι ανατολικοευρωπαϊκές όπως η Βουλγαρία, η

Ρουμανία, η Κροατία και η Ουκρανία.

Στη Γερμανία εκτιμάται ότι συμβαίνουν 154 έξτρα θά-

νατοι ετησίως ανά 100.000 άτομα, στην Ιταλία 136, στη

Γαλλία 105 και στη Βρετανία 98.

«Ο αριθμός θανάτων από καρδιαγγειακές νόσους,

που μπορούν να αποδοθούν στη ρύπανση του αέρα,

είναι πολύ μεγαλύτερος του αναμενομένου. Μόνο στην

Ευρώπη, ο αριθμός των έξτρα θανάτων πλησιάζει τις

800.000 το χρόνο και καθένας από αυτούς τους θανά-

τους αντιπροσωπεύει μια μέση μείωση του προσδόκι-

μου ζωής πάνω από δύο χρόνια», δήλωσε ο κ. Μίντσελ.

Ο καθηγητής Γιος Λέλιβελντ του γερμανικού Ινστι-

τούτου Χημείας, Μαξ Πλανκ, και συνεργάτης του Ινστι-

τούτου Κύπρου στη Λευκωσία, ανέφερε ότι «ο μεγάλος

αριθμός έξτρα θανάτων στην Ευρώπη που οφείλονται

στη ρύπανση εξηγείται από το συνδυασμό της κακής

ποιότητας του αέρα με τη μεγάλη πυκνότητα του πλη-

θυσμού, που έχει ως συνέπεια η έκθεση των Ευρωπαίων

να είναι από τις υψηλότερες στον κόσμο»

ΦΩΤΟ: ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗ
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Βακτήρια που «τρώνε» πετρέλαιο βρέθηκαν 

στα βάθη των ωκεανών

Βακτήρια που τρώνε… πετρέλαιο στο βαθύτερο

σημείο της

Αυτά τα μοναδικά βακτήρια που «τρώνε» πετρέλαιο,

ζουν στην Τάφρο των Μαριανών, στο δυτικό Ειρηνικό

Ωκεανό, σε βάθος περίπου 11.000 μέτρων (συγκριτικά το

Έβερεστ έχει ύψος 8.848 μέτρων).

Οι Βρετανοί, Κινέζοι και Ρώσοι ερευνητές, που έκαναν

τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό Microbiome (Μικρο-

βίωμα), συνέλλεξαν δείγματα από τους μικροβιακούς

πληθυσμούς στην μήκους 2.500 χιλιομέτρων Τάφρο των

Μαριανών και έκαναν την πιο ολοκληρωμένη μέχρι σή-

μερα ανάλυση γι' αυτή τη περιοχή του βυθού. Μεταξύ

άλλων, ανακαλύφθηκαν σε μεγάλες ποσότητες μικροορ-

γανισμοί που διασπούν τους υδρογονάνθρακες.

«Τελικά γνωρίζουμε περισσότερα για τον 'Αρη από ό,τι

για το βαθύτερο μέρος του ωκεανού», δήλωσε ο επικε-

φαλής ερευνητής, καθηγητής Σιάο-Χούα Ζανγκ του κινε-

ζικού Πανεπιστημίου των Ωκεανών.

«Οι μικροοργανισμοί που βρήκαμε, ουσιαστικά τρώνε

ουσίες παρόμοιες με το πετρέλαιο και μετά το χρησιμο-

ποιούν για καύσιμο. Παρόμοιοι μικροοργανισμοί παίζουν

ρόλο στη διάσπαση των πετρελαιοκηλίδων σε περιπτώ-

σεις καταστροφών, όπως της ΒΡ στον Κόλπο του Μεξικού

το 2010. Τέτοιου είδους βακτήρια είναι πραγματικά

άφθονα στο βυθό της Τάφρου των Μαριανών», ανέφερε

ο δρ Τζόναθαν Τοντ της Σχολής Βιολογικών Επιστημών

του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας.

Οι επιστήμονες βρήκαν ότι η αναλογία στην εν λόγω

Τάφρο των βακτηρίων που διασπούν υδρογονάνθρακες,

είναι η μεγαλύτερη που έχει ποτέ βρεθεί στον πλανήτη

μας. Η ανάλυση δειγμάτων νερού σε διαδοχικά βάθη της

Τάφρου έδειξε ότι υπάρχουν υδρογονάνθρακες σε βάθος

έως 6.000 μέτρων -και ίσως ακόμη βαθύτερα- εξαιτίας της

ρύπανσης των ωκεανών.

Προς μεγάλη τους έκπληξη, οι ερευνητές ανακάλυψαν

επίσης ότι στο βυθό της Τάφρου τα βακτήρια παράγουν

με βιολογικό τρόπο υδρογονάνθρακες, παρόμοιους με το

πετρέλαιο που χρησιμοποιείται ως καύσιμο ντίζελ. Οι

υδρογονάνθρακες αυτοί ίσως βοηθούν τους μικροοργα-

νισμούς να αντέχουν τις τρομερές πιέσεις που ασκούν

πάνω τους τα τόσο μεγάλα βάθη του νερού. Επίσης οι βιο-

λογικά παραγόμενοι υδρογονάνθρακες πιθανώς κατανα-

λώνονται ως τροφή από άλλα βακτήρια.

Δεν είναι ακόμη σαφές κατά πόσο τα βακτήρια της

αβύσσου των Μαριανών μπορούν μελλοντικά να αξιοποι-

ηθούν για τον καθαρισμό πετρελαιοκηλίδων.

Μ
πορεί η ανθρωπότητα να εξερευνάει πλανή-
τες και ηλιακά συστήματα πολύ, πολύ μα-
κριά από τη Γη, αλλά συνέχεια ανακαλύπτει

καινούρια πράγματα για τους ωκεανούς του δικού
μας πλανήτη. Οι επιστήμονες, ανακάλυψαν μοναδικά
«πετρελαιοφάγα» βακτήρια, τα οποία ζουν σε μεγά-
λους πληθυσμούς στο βαθύτερο σημείο των ωκεα-
νών της Γης.

Μεγάλες ποσότητες μικροοργανισμών που διασπούν τους υδρογονάνθρα-

κες, εντόπισαν οι επιστήμονες στο βαθύτερο σημείο των ωκεανών της Γης,

σε βάθος περίπου 11.000 μέτρων.
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Η χρήση της βιοαιθανόλης (οινοπνεύματος) που πα-

ράγεται από σιτηρά, ζαχαροκάλαμο και άλλες ζυμώσεις

είναι κάτι από παλιά διαδεδομένο. Στη Βραζιλία και στην

Αμερική χρησιμοποιείται γιατί η παραγωγή της είναι

ντόπια και φθηνή, ενώ στην Ε.Ε. η χρήση της είναι υπο-

χρεωτική για να βοηθήσει στους στόχους μείωσης της

εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και στη μεί-

ωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. 

Το ζεστό κλίμα της χώρας μας περιορίζει τη δυνατό-

τητα χρήσης της βιοαιθανόλης γιατί είναι πτητική και

εξατμίζεται πολύ εύκολα, ενώ τυχών προσμίξεις με

νερό/ υγρασία μπορεί να τη διαχωρίσουν από τη βεν-

ζίνη. 

Γι’ αυτό και στη χώρα μας έχει υπάρξει καθυστέρηση

εφαρμογής του μέτρου έναντι άλλων Ευρωπαϊκών

χωρών. Τα προβλήματα αυτά είναι βέβαια αντιμετωπί-

σιμα και λύνονται τεχνικά τροποποιώντας τις κακές ιδιό-

τητες της αιθανόλης με αιθεροποίηση, δηλαδή τη

μετατροπή της σε αιθέρες.

Οι εταιρείες διύλισης και εμπορίας πετρελαιοειδών,

οι οποίες έχουν επιφορτιστεί με την υποχρέωση της

ανάμειξης των βενζινών με βιοκαύσιμα, προκειμένου να

ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις έχουν επενδύσει

κεφάλαια για τον σκοπό αυτό και δηλώνουν έτοιμες να

προσφέρουν τα νέα καύσιμα από την 1η Ιανουαρίου.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το χρονικό διάστημα μέχρι

την έναρξη της διάθεσης των βιοακαυσίμων στις βενζί-

νες είναι μηδενικό, η έλλειψη κανονιστικού πλαισίου

είναι ακατανόητη. Πρακτικά η δυνατότητα εισαγωγής

και διάθεσης των εν λόγω προϊόντων είναι αδύνατη. 

Αιτία η έλλειψη Κανονιστικού Πλαισίου και η καθυστέ-

ρηση θέσπισης του από τις Υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (Γεν.

Δ/νση Τελωνείων και ΕΦΚ και Γεν. Δ/νση Γενικού Χη-

μείου του Κράτους), με το οποίο θα καθορίζεται η δια-

Τι σημαίνει η υποχρεωτική ανάμειξη βενζίνης
με βιοαιθανόλη από το 2019

Την υποχρεωτική ανάμειξη βιοαιθανόλης

ή βιοαιθέρων στις βενζίνες που καταναλώ-

νονται στην εγχώρια αγορά προβλέπεται

εντός του 2019 με νόμο.

Η θέσπιση της υποχρέωσης αυτής, έχει

στόχο την περαιτέρω διείσδυση των ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφο-

ρές, μέσω της αύξησης της συμμετοχής

των βιοκαυσίμων, στο πλαίσιο της εθνικής

και κοινοτικής πολιτικής. Περίπου 1,5% αι-

θανόλης βιολογικής προέλευσης και άρα

ανανεώσιμης θα περιέχεται στην αμόλυ-

βδη βενζίνη στην ελληνική αγορά.

χείριση της βιοαιθανόλης και των βιοαιθέρων. 

Σε εκκρεμότητα είναι επίσης και ο τρόπος με τον

οποίο θα υπολογίζεται η συμμετοχή των βιοκαυσίμων

στις βενζίνες, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας να μην έχει καθορίσει αν ο υπολογισμός θα

γίνεται σε ετήσια βάση ή θα είναι σταθερό ποσοστό ανά

παρτίδα παραγόμενης βενζίνης. Είναι πραγματικά αξιο-

σημείωτο ότι κάπου ανάμεσα στο Χημείο του Κράτους,

τις Τελωνειακές Υπηρεσίες και το Υπουργείο Ενέργειας

έχουν χαθεί οι διαδικασίες και το θεσμικό πλαίσιο για

τη σωστή διακίνηση της βιοαιθανόλης.

Η αγορά έχει από καιρό δραστηριοποιηθεί και παρα-

καλεί να καθοριστεί άμεσα ένα νομοθετικό πλαίσιο σο-

βαρό, πρακτικό και εφαρμόσιμο για τη διαχείριση αυτού

του νέου βιοκαυσίμου χωρίς τρύπες για τους λαθρεμ-

πόρους.

Ο χρόνος βέβαια είναι εξαιρετικά περιορισμένος.

Έχουν μείνει 30 ημέρες μέχρι την έναρξη εφαρμογής

του μέτρου και πρακτικά δεν υπάρχει κανένα νομοθε-

τικό πλαίσιο. Ποιος κάνει τι στην αλυσίδα διακίνησης; 

Πως ελέγχεται και επιβεβαιώνεται πρακτικά και

άμεσα η προέλευση και η χρήση της βιοαιθανόλης με

όποια μορφή και αν μπαίνει αυτή στο ρεζερβουάρ του

καταναλωτή;

Πώς θα ελέγχεται η βιοαιθανόλη για να μην καταλή-

γει στη βιομηχανία του ποτού όπου εκεί ο ΕΦΚ είναι

24,5 ευρώ το λίτρο έναντι 0,75 ευρώ το λίτρο στη βεν-

ζίνη; Τα προβλήματα που αναμένεται να προκύψουν

είναι τεράστια.

Χρειαζόμαστε άμεσα ένα λειτουργικό και πρακτικό

πλαίσιο κανονισμών γύρω από τη διακίνηση της βιοαι-

θανόλης. 

Η ολιγωρία το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να ανοί-

ξει ένα επιπλέον παράθυρο στο λαθρεμπόριο.
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Σημαντικό ρόλο παίζει και η κληρονομικότητα: όταν ο

ένας γονιός πάσχει από αλλεργίες τα παιδιά του έχουν

35% πιθανότητες να τις κληρονομήσουν, ενώ όταν και οι

δύο γονείς είναι αλλεργικοί, το ποσοστό αυτό αυξάνεται

στο 80%.

Οι πιο συνηθισμένες ανοιξιάτικες αλλεργίες είναι: 

Η αλλεργική ρινίτιδα. Τα συμπτώματα που προκαλεί συ-

νήθως είναι συνάχι, φτέρνισμα, φαγούρα και μπούκωμα

στη μύτη και κατ’ επέκταση πονοκέφαλος. Πολύ πιθανό

είναι κάποια στιγμή το μπούκωμα στη μύτη να γίνει μό-

νιμο (πλήρης ρινική απόφραξη) και να προκαλέσει, αν δεν

αντιμετωπιστεί σωστά και έγκαιρα, ακόμα και επιπλοκές,

όπως είναι η ιγμορίτιδα ή η ωτίτιδα. 

Η ρινοεπιπεφυκίτιδα. Τα συμπτώματα που προκαλεί συ-

νήθως είναι αυτά της αλλεργικής ρινίτιδας μαζί με προ-

βλήματα στα μάτια, όπως φαγούρα, κοκκίνισμα και

δάκρυα, που δεν σταματούν. 

Το αλλεργικό άσθμα. Τα συμπτώματα του αλλεργικού

άσθματος ποικίλλουν ανάλογα με το πόσο βαρύ είναι.

Μπορεί να εκδηλώνεται με έναν απλό συριγμό και «βρά-

σιμο» στο στήθος και να προκαλεί και ένα επεισόδιο δύ-

σπνοιας από καιρό σε καιρό (για παράδειγμα, μία φορά

την εβδομάδα) ή απλώς έναν ανεξήγητο ξερόβηχα. Από

την άλλη πλευρά, το αλλεργικό άσθμα μπορεί να είναι σο-

βαρότερο και να σας δημιουργεί μόνιμο πρόβλημα στην

αναπνοή και παράλληλα έντονο βήχα. 

Οι υπεύθυνοι για τις ανοιξιάτικες αλλεργίες 

Ο κύριος υπαίτιος για την εμφάνισή τους είναι η γύρη

των ανθισμένων δέντρων και αγριόχορτων, η οποία την

άνοιξη κυκλοφορεί συνέχεια στον αέρα. Ανάμεσα στους

παράγοντες (αλλεργιογόνα) που ευθύνονται περισσό-

τερο για τα ενοχλητικά συμπτώματα από το αναπνευ-

στικό που προκαλούν οι αλλεργίες αυτές είναι: 

Η γύρη από τα αγριοσιτηρά (γρασίδια) και τα καλλιερ-

γημένα δημητριακά, που ανθίζουν στα τέλη Μαρτίου

μέχρι τέλη Μαΐου. 

Η γύρη της ελιάς, που ανθίζει από τα τέλη Απριλίου και

το Μάιο. 

Η γύρη του φυτού ελξίνη ή Parietaria (γνωστό με τις

ονομασίες αγριοβασιλικός, παρθενούλι, περδικάκι κ.ά.),

Mεγάλο μέρος του πληθυσμού υποφέρει από τις αλλεργίες.  Ποιές είναι οι αιτίες και πως αντιμετωπίζονται

που ανθίζει από το Μάρτιο έως και τα τέλη του Μαΐου. 

Οι μύκητες, που πολλαπλασιάζονται λόγω της αυξημένης

βλάστησης, υγρασίας και θερμοκρασίας. 

Η εντυπωσιακή αύξηση των ακάρεων της οικιακής σκόνης,

και πάλι λόγω της μεγάλης αύξησης της υγρασίας και της

θερμοκρασίας. 

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις ανοιξιάτικες αλλεργίες 

Πώς θα καταλάβω ότι το συνάχι που με ταλαιπωρεί είναι

αλλεργικό και όχι ίωση;  

Η αλήθεια είναι πως τα συμπτώματα που παρουσιάζει η αλ-

λεργική ρινίτιδα μοιάζουν αρκετά με αυτά του κοινού κρυο-

λογήματος, αφού και στις δύο περιπτώσεις τρέχει η μύτη

σας, πονάει το κεφάλι σας, φτερνίζεστε, βήχετε και κάποιες

φορές δακρύζουν και τα μάτια σας. Παρ’ όλα αυτά, συνήθως

στην ίωση θα έχετε παράλληλα πυρετό, κακουχία και μυϊκούς

πόνους, πράγμα που δεν συμβαίνει στις αλλεργίες. Από την

άλλη πλευρά, το κοινό κρυολόγημα διαρκεί περίπου 4 ημέ-

ρες, ενώ τα συμπτώματα της αλλεργίας μπορεί να κρατήσουν

εβδομάδες ολόκληρες, αλλάζοντας ίσως σε ένταση, αλλά

χωρίς ουσιαστικά να υποχωρούν. 

Είναι λογικό να υποφέρω περισσότερο στην πόλη;

Ναι. Αιτία είναι η «βρόμικη» και «επιθετική» αστική γύρη,

πάνω στην οποία έχουν, δηλαδή, προσκολληθεί ατμοσφαιρι-

κοί ρύποι, που καταστρέφουν το προστατευτικό τοίχωμα των

βρόγχων και έτσι διεισδύουν πιο εύκολα στο αναπνευστικό

σύστημα, επιτείνοντας τα αλλεργικά συμπτώματα. 

Γιατί ακούω όλο και περισσότερους ανθρώπους να έχουν

αλλεργίες; 

Οι αλλεργίες πράγματι αυξάνονται και θεωρείται ότι συμ-

βάλλουν σε αυτό η μόλυνση του περιβάλλοντος, η αυξημένη

υγρασία, η αλλαγή στις διατροφικές μας συνήθειες, η έλ-

λειψη σωματικής άσκησης, καθώς και το γεγονός ότι ζούμε

με όλο και περισσότερο στρες και σε «αποστειρωμένα» πε-

ριβάλλοντα (χωρίς επαφή με ζώα), που τελικά ευνοούν τις

αλλεργίες, κυρίως στα παιδιά. 

Μπορεί, ενώ ταλαιπωρούμαι κάθε χρόνο από αλλεργίες

(π.χ. αλλεργική ρινίτιδα) την άνοιξη, κάποια χρονιά ξαφνικά

Π
ερίπου το ένα τέταρτο του πληθυσμού πάσχει
από αλλεργίες, οι οποίες εκδηλώνονται ως
αλλεργική ρινίτιδα, αλλεργικό άσθμα, επιπε-

φυκίτιδα και έκζεμα. Οι αλλεργικές παθήσεις έχουν
αυξηθεί κατά τις τελευταίες 2-3 δεκαετίες, κυρίως
λόγω της δυτικοποίησης της ζωής μας, δηλαδή
λόγω του καυσαέριου, τσιγάρου, χαλιών, των νέων
αρχιτεκτονικών προδιαγραφών με πολύ μικρά δωμά-
τια που είναι συνεχώς κλειστά κλπ. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.
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να μην εμφανίσω συμπτώματα; 

Οι αλλεργίες παρουσιάζουν μία χρονιότητα,

αλλά δεν είναι ποτέ σταθερή η έντασή τους.

Κατά κανόνα έχουν εξάρσεις και υφέσεις, μπο-

ρεί δηλαδή για κάποια χρόνια να μην παρουσιά-

ζετε καθόλου συμπτώματα και μετά να

ξαναρχίσουν. Πάντως, είναι μάλλον απίθανο να

σταματήσουν ξαφνικά και τελείως οι αλλεργίες

σας, ιδιαίτερα εάν είστε νέος ενήλικος. Σπάνια

βελτιώνονται, αλλά συνήθως επιδεινώνονται ή

επεκτείνονται (δηλαδή, ενώ στην αρχή είχατε

μόνο ρινίτιδα, με τον καιρό προστίθεται και

άσθμα). Επίσης, η ένταση των συμπτωμάτων

εξαρτάται από τη «βαρύτητα» κάθε άνοιξης,

δηλαδή από το αν η βροχή και η υγρασία έχουν

οδηγήσει σε πρώιμη και πλούσια ανθοφορία. 

Μπορεί να γίνω ξαφνικά αλλεργικός στα 40

μου χρόνια;

Ναι, αυτό είναι πιθανό, εφόσον έχετε κληρο-

νομήσει την αλλεργική προδιάθεση από τους

γονείς σας. Οι αλλεργιολόγοι εξηγούν ότι το

διάστημα ευαισθητοποίησης σε ένα αλλεργιο-

γόνο μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως και 50

χρόνια, διότι συμβάλλουν και άλλοι παράγον-

τες, περιβαλλοντικοί και ενδογενείς (ιδιαίτερα

ορμονικοί και νευρογενείς)! 

Μπορεί να έχω συμπτώματα και αφού θα

έχουν περάσει οι ανοιξιάτικοι μήνες; 

Με την πάροδο των χρόνων, είναι πιθανό να

εκδηλώσετε αλλεργικά συμπτώματα ακόμη και

εκτός εποχής, εάν εκτεθείτε σε επιβαρυντι-

κούς παράγοντες, όπως οι έντονες οσμές (από

καθαριστικά, κολόνιες, βαφές, τσιγάρο), η

σκόνη, η υγρασία, αλλά και ο ψυχρός αέρας. 

Μπορεί μια ανοιξιάτικη αλλεργία να μου προ-

καλέσει αλλεργικό σοκ;

Αυτό είναι μάλλον απίθανο, γιατί σε αλλερ-

γικό σοκ οδηγούν συνήθως οι αλλεργίες που

οφείλονται σε τρόφιμα, τσιμπήματα σφήκας ή

μέλισσας και φάρμακα. Η έντονη κρίση δύ-

σπνοιας ή άσθματος είναι η πιο πιθανή επιπλοκή

στις περιπτώσεις των αναπνευστικών αλλερ-

γιών. 

Γιατί όταν βρίσκομαι κοντά σε πεύκα, βγάζω

εξανθήματα; 

Συστατικά από τα τριχίδια της κάμπιας -που

αναπτύσσεται επάνω στα πεύκα αυτή την

εποχή- προκαλούν συχνά αλλεργικές αντιδρά-

σεις, που εκφράζονται με εξανθήματα, οίδημα

και φαγούρα των εκτεθειμένων τμημάτων του

δέρματος. Γι’ αυτό, αν έχετε παρατηρήσει ότι

σας ενοχλούν, καλό είναι να αποφεύγετε αυτή

την εποχή τις περιοχές όπου υπάρχουν πεύκα

και φυσικά να μην πιάνετε, αλλά ούτε και να επιχειρήσετε να κάψετε,

τις «μπάλες» με τις κάμπιες μόνοι σας. 

Πρόληψη

Κατ’ αρχάς, μπορείτε να ζητήσετε από το γιατρό σας να σας συστήσει

μια προληπτική αγωγή, ώστε να μειωθεί η ένταση των συμπτωμάτων

αυτών. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να προσπαθήσετε να μειώσετε την

έκθεσή σας στους αλλεργιογόνους παράγοντες, που προέρχονται συ-

νήθως από τα δέντρα και τα λουλούδια. Οπότε και θα πρέπει:

• Να αποφεύγετε τις βόλτες στην εξοχή και στο βουνό, κυρίως όταν

φυσάει ή έχει πολύ μεγάλη ηλιοφάνεια.

• Να κρατάτε τα παράθυρα του σπιτιού και του αυτοκινήτου σας κλει-

στά.

• Να αερίζετε το σπίτι σας το πρωί (έως τις 9.00) και μετά να κλείνετε

ερμητικά τα παράθυρα.

• Να αποφεύγετε να αερίζετε τα κλινοσκεπάσματά σας.

• Να καθαρίζετε καλά το σπίτι, ώστε να αποφεύγετε τη σκόνη και τα

ακάρεα, που επιδεινώνουν πολύ την κατάστασή σας.

• Να φοράτε γυαλιά ηλίου όταν βρίσκεστε εκτός σπιτιού, ώστε να

προστατεύετε τα μάτια σας, και κράνος όταν είστε σε μηχανή, ώστε να

μένει κλειστή η δίοδος για τα αλλεργιογόνα από τη μύτη και το στόμα.

Αντιμετώπιση

Όπως σε όλες τις ασθένειες, έτσι και στις αλλεργίες, η θεραπεία αρ-

χίζει με την αποφυγή των αλλεργιογόνων παραγόντων υπεύθυνων για

τα συμπτώματα. Αν αυτό δεν είναι εφικτό ή αρκετό, τότε μπορούν να

χρησιμοποιηθούν διάφορα φάρμακα όπως αντιφλεγμονώδη ρινικά

σπρέι, αντιισταμινικά, αποσυμφορητικά. 

Τα νέου τύπου αντιισταμινικά δεν προκαλούν υπνηλία όπως τα πα-

λαιά. Η θεραπεία του άσθματος περιλαμβάνει ειδικά αντιφλεγμονώδη

και βρογχοδιασταλτικά σπρέι. Τα ήδη προαναφερθέντα φάρμακα δίνον-

ται για προσωρινή βοήθεια για ελάττωση των συμπτωμάτων, χωρίς να

μπορούν να αλλάξουν τη πορεία της ασθένειας. 

Η μοναδική θεραπεία  που μπορεί να αλλάξει τη πορεία της αλλεργική

ρινίτιδας ή του άσθματος είναι η απευαισθητοποίηση (αλλεργικά  εμ-

βόλια ). Κατά τη διάρκεια της χορήγησης των εμβολίων αυτών, το ανο-

σοποιητικό σύστημα ¨ξεχνά¨ τις  αλλεργίες, ούτως ώστε ερχόμενο σε

επαφή με τα συγκεκριμένα αλλεργιογόνα δεν προκαλείται αντίδραση.

Τα εμβόλια αυτά έχουν ποσοστό επιτυχίας 90%.




