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Η τρίημερη απεργία που πραγματοποιήσαμε στις 28, 29 και 30

Μαρτίου 2019, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και

σε όσους στηρίζουν με την σιωπή τους την πλήρη ιδιωτικοποίηση

των ΕΛ.ΠΕ., ότι οι εργαζόμενοι δεν το βάζουν κάτω... Είναι ενω-

μένοι και δυνατοί και αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για

να αποτρέψουν το ξεπούλημα μιας από τις πιο κερδοφόρες υγιείς

επιχείρησεις δημοσίου συμφέροντος.

Όμως εμείς δεν μείναμε μόνο σε αυτή την απεργία. 

Την Τετάρτη 3 Απριλίου, ημέρα όπου αναμένονταν να υποβλη-

θούν οι δεσμευτικές προσφορές, έγινε τετράωρη στάση εργασίας

και συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από την Βουλή, ενώ αντιπρο-

σωπεία των Σωματείων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια επισκέ-

φθηκε τον πρόεδρο της Βουλής και τα πολιτικά κόμματα

προκειμένου να επιδώσουν ψήφισμα εκφράζοντας την αντίθεση

των εργαζομένων στην πλήρη Ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Δη-

μοκρατίας μας και οφείλουμε όλοι να την προστατεύσουμε και

να την ενισχύσουμε προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας .

Χρέος μας είναι να αναζητήσουμε, να βρούμε, να στηρίξουμε

και να δυναμώσουμε τους κατάλληλους υποψηφίους, που θα

προτάξουν τις άμεσες και επείγουσες ανάγκες των τοπικών κοι-

νωνιών, θα παραμερίσουν κομματικές προτιμήσεις και πολιτι-

κές διαφορές, θα ενσωματώσουν τις προσωπικές φιλοδοξίες

τους στην ανάγκη να υπηρετηθεί το κοινό καλό.  

Σημαντικό είναι να βλέπουμε συναδέλφους μας να προσφέ-

ρουν τις υπηρεσίες τους με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοι-

νωνική αλληλεγγύη.

Η Συντακτική Επιτροπή του ΠΥΡΣΟΥ αλλά και το Διοικητικό

Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ, εύχεται σε όλους τους συναδέλφους

μας που κατεβαίνουν στις επερχόμενες Περιφερειακές και Δη-

μοτικές εκλογές της 26 Μαΐου 2019, Καλή Επιτυχία!

Περιφερειακές

Δημοτικές εκλογές 2019
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Αποτροπή της πλήρους ιδιωτικοποίησης του Ομίλου

Οι εργαζόμενοι με την καταψήφιση του Διοικητικού Απολογισμού της δράσης του Σωματείου μας

τον Μάρτιο του 2018, έστειλαν ένα ξεκάθαρο μήνυμα απέναντι στις πολιτικές και πρακτικές που ακο-

λουθούσε η προηγούμενη Διοίκηση του Συνδικάτου.

Από τις 2 Μαϊου 2018 που συνήλθε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου το οποίο

προέκυψε μετά τις εκλογές, είχαμε να αντιμετωπίσουμε το πρώτο μεγάλο στοίχημα: να ξανακερδί-

σουμε την χαμένη εμπιστοσύνη των εργαζομένων απέναντι στον θεσμό.

Αυτή ήταν η πρώτη κατεύθυνση πάνω στην οποία οφείλαμε να εργαστούμε σκληρά, καθημερινά,

διότι η εμπιστοσύνη δεν είναι κάτι που αγοράζεται αλλά αντιθέτως κερδίζεται στη σκληρή καθημερινή

μάχη και χωρίς αυτήν οτιδήποτε και αν κάναμε δεν θα είχε αποτέλεσμα.

Οι τρεις άξονες δράσης του Σωματείου μας περιελάμβαναν τον Αγώνα για την αποτροπή της πλή-

ρους ιδιωτικοποίησης του Ομίλου, τα προβλήματα στην καθημερινότητα των εργαζομένων, την δια-

σφάλιση της Υγιεινής & Ασφάλειας τους καθώς και των Εγκαταστάσεων.

Από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόν-

των μας, καταστρώσαμε τη στρατηγική που θα

ακολουθούσαμε στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Όλοι αντιλήφθηκαν από την αρχή την απόλυτη

ανάγκη για Ενότητα στον Αγώνα ενάντια στο ξε-

πούλημα του μεγαλύτερου Ενεργειακού Ομίλου

στη χώρα και έτσι ξεκινήσαμε με γνώμονα τα

συμφέροντα των εργαζομένων, τα  δικαιώματα

των πολιτών της χώρας αλλά και την εθνική

ασφάλεια της πατρίδας μας να θέτουμε σε

εφαρμογή τα πρώτα βήματα του συνολικού σχε-

διασμού για την αποτροπή του ξεπουλήματος.

Σε τρεις άξονες στηρίχθηκε ο σχεδιασμός μας: 
1. Στο Συνδικαλιστικό 

2. Στο Νομικό

3. Στον Επικοινωνιακό 

Σε μία προσπάθεια αναφοράς των ενεργειών

που έχουν γίνει μέχρι σήμερα πάνω σε αυτό το

σημαντικό ζήτημα θα μπορούσαμε να αναφέ-

ρουμε:

➢ Την διανομή 200.000 φυλλαδίων σε τρεις

Νομούς (Αττικής – Θεσσαλονίκης – Κομοτηνής),

σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου (Διόδια

Ελευσίνας, Αφιδνών και Μαλγάρων), στο Λιμάνι

Πειραιά, Θεσσαλονίκης, σε Αεροδρόμια, ΚΤΕΛ

και ΟΣΕ με στόχο την ενημέρωση του κοινού για

τις θέσεις μας. 

➢ Συμμετοχή μας στην 24ωρη απεργία της
ΓΣΕΕ (30/5) και συμμετοχή μας στην «Κοινωνική

Συμμαχία» με όλα τα Συνδικάτα της περιοχής

μας, με πορεία από την Πλατεία Ηρώων Ελευσί-

νας μέχρι την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και

την επίδοση ψηφίσματος με τις θέσεις μας κατά

του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ.

➢ Την παρέμβαση μας στην Γενική Συνέλευση
των μετοχών της Εταιρείας κατόπιν διακοπής

του Δ.Σ. του Σωματείου  (06/06/18) και την επί-

δοση ψηφίσματος με τις θέσεις μας κατά του ξε-

πουλήματος των ΕΛΠΕ. 

➢ Τις συναντήσεις με τους εκπροσώπους της

Ομοσπονδίας και των Εργατικών Κέντρων

(ΕΚΕΔΑ & ΕΚΘ) αλλά και των λοιπών Σωματείων

του Ομίλου για την καλύτερη δυνατή οργάνωση

του Αγώνα μας.

➢ Το τραπέζι του ΠΣΕΕΠ προς στους ενεργει-

ακούς δημοσιογράφους για την προβολή των θέ-

σεων μας ενάντια στο ξεπούλημα του Ομίλου.

➢ Τις συναντήσεις με τους φορείς των όμορων
Δήμων, την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής και τις

δηλώσεις απόλυτης στήριξής τους στο δίκαιο

Αγώνα μας. 

➢ Τις συναντήσεις με τη Διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ
αλλά και με τον υπεύθυνο Υπουργό για το ξεπού-

λημα των ΕΛΠΕ.

Μ
εγάλη ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων μας που πήραν μέρος στην ψηφοφορία

στις 21-22 Ιανουαρίου 2019, για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απο-

λογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019 του ΠΣΕΕΠ καθώς και για την έγκριση

του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2018 και Προϋπολογισμού 2019 του ΤΑΑΤ.

Συγκεκριμένα στις κάλπες των ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΒΕΕ και του Μαρούσι προσήλθαν και ψήφισαν

1367 συνάδελφοι.
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Καθημερινότητα των εργαζομένων

➢ Την αποστολή εξωδίκου του ΠΣΕΕΠ προς το ΤΑΙΠΕΔ. 

➢ Τις τετράωρες στάσεις εργασίας 27-28 Αυγούστου και 3-4 Σεπτεμ-

βρίου κατά της απόπειρας εισόδου των υποψηφίων επενδυτών, η

οποία και εμποδίστηκε επιτυχώς σε πρώτη φάση.

➢ Την μαζική συμμετοχή των εργαζομένων στο συλλαλητήριο της

ΔΕΘ με πανό και συνθήματα κατά του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ.

➢ Τις επισκέψεις πολιτικών προσώπων όπως του Προέδρου της ΛΑΕ

κου Λαφαζάνη, του Τομεάρχη Ενέργειας του ΚΙΝΑΛ κου Αρβανιτίδη

και του βουλευτή του ΚΚΕ κου Γκιόκα όπου όλοι τους εξέφρασαν την

αντίθεση τους στο ξεπούλημα των ΕΛΠΕ. 

➢ Τις προσφυγές μας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αθηνών, στην

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του Λονδίνου, αλλά και στην Επιτροπή Ανα-

φορών του Ευρωκοινοβουλίου για τις αστοχίες του Διαγωνισμού

καθώς και την αποστολή επιστολών για την ενεργοποίηση των Ευρω-

βουλευτών για το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.

➢ Την Συνέντευξη Τύπου ΠΣΕΕΠ σε αίθουσα του Μουσείου Μπε-

νάκη όπου έγινε η ανάπτυξη των διεκδικήσεων μας από το Νομικό Σύμ-

βουλο του Συνδικάτου κο Κ. Τοκακλίδη και αναλύθηκε από τον

Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματεία του Σωματείου μας το τρίπτυχο του

Αγώνα μας (συνδικαλιστικό, νομικό, επικοινωνιακό) αλλά και οι επιπτώ-

σεις του επιχειρούμενου ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ τόσο σε εθνικό, κοι-

νωνικό αλλά και σε επίπεδο Ασφάλειας της Χώρας. Παρευρέθηκε και

εξέφρασε την απόλυτη στήριξη της συνομοσπονδίας στο δίκαιο Αγώνα

μας ο Πρόεδρος της ΓΣΕΕ συνάδελφος Γ. Παναγόπουλος ενώ διαβά-

στηκε μήνυμα στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία INDUSTRIAL.

➢ Την πραγματοποίηση μιας 48ωρης απεργίας στις 12-13 Ιουλίου και

δύο 24ωρων απεργιακών κινητοποιήσεων στις 14 Ιουλίου και 27 Νοεμ-

βρίου.

Ο δύσκολος και απαιτητικός από πλευράς χρόνου αλλά και καθημε-

ρινών εξελίξεων Αγώνας μας ενάντια στο επιχειρούμενο ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ, δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να μας αποπροσανατολίζει

από τον δεύτερο βασικό μας στόχο, που ήταν η επίλυση των προβλη-

μάτων της καθημερινότητας των εργαζομένων.

Η απραξία και ο εφησυχασμός τον προηγούμενο χρόνο έδωσαν χώρο

στους εκπροσώπους της Διοίκησης και το δικαίωμα να εκμεταλλευ-

τούν και να ερμηνεύουν κατά το δοκούν τόσο τη Συλλογική μας Σύμ-

βαση όσο και τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Με συντονισμένες ενέργειες αλλά και με τον απαιτούμενο δυναμι-

σμό όπου χρειάστηκε, μπορέσαμε και ήρθαμε σε συμφωνία με την Δι-

οίκηση της Εταιρείας ώστε να ρυθμιστούν τα ακόλουθα:

➢ Η ΑΜΑ να δίνεται όπως ορίζει η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

χωρίς άλλους περιορισμούς.

➢ Το χτύπημα της κάρτας επανήλθε όπως ίσχυε όλα τα προηγούμενα

χρόνια. 

➢ Οι μακροχρόνιες ασθένειες να αμείβονται όπως ορίζει η Συλλο-

γική Σύμβαση, η οποία υπερβαίνει τον ισχύοντα νόμο που επικαλούν-
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ταν οι Διοικούντες.

➢Οι Άδειες Ηλικίας να δίνονται όπως ορίζει η Συλλογική

Σύμβαση χωρίς να συνδέονται με οφειλόμενα ρεπό ή άλλες

άδειες.

➢ Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τις τύχες του

συνδικάτου είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε το

θέμα των εργολαβικών συναδέλφων που καλύπτουν πάγιες

και διαρκείς ανάγκες με τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια

που απαιτείται. Έτσι σε πρώτη φάση πετύχαμε να μην υπάρ-

χει διαχωρισμός στο ωράριο εργασίας, επιτυγχάνοντας

συμφωνία με την διοίκηση της εταιρείας για 39ωρο και

στους εργολαβικούς συναδέλφους μας.

➢ Κατόπιν παρέμβασης μας, δόθηκε extra bonus σε
όλους τους εργαζόμενους για την κερδοφορία του 2017 και

ζητήθηκε μετά την αναμενόμενη κερδοφορία EBITDA για

το  2018 ένας extra μισθός καθώς και η απάλειψη της ρύθ-

μισης του 80/100 για τους νέους εργαζόμενους.

➢ Ενημερώσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου
και το σύνολο των εργαζομένων μέσω δυο συγκεντρώσεων

σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για το νόμο Προστασίας περί

Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) που τέθηκε σε ισχύ και

προχωρήσαμε σε σύναψη σύμβασης με εξειδικευμένη Εται-

ρεία ώστε να θωρακιστεί ο θεσμός του Σωματείου μας με

την πιο ολοκληρωμένη λύση σε επίπεδο παροχής υπηρε-

σιών ασφάλειας.

➢ Αποδεσμεύσαμε το Σωματείο μας από την καταβολή
ενοικίου για τη διαμονή του Προέδρου του ΠΣΕΕΠ. 

➢ Δωρίσαμε στο Χαμόγελο του Παιδιού όλα τα σχολικά

είδη αλλά και τις κουβέρτες που οι εργαζόμενοι στα πλαί-

σια της αλληλεγγύης και της ευαισθησίας είχαν προσφέρει

και παρέμεναν  ξεχασμένα μέσα στην αποθήκη του ΠΣΕΕΠ. 

➢ Σε διάστημα επτά μηνών καταφέραμε να εκδώσουμε τα
περιοδικά του Πυρσού, που είχαν σταματήσει να εκδίδονται

από τον Μάρτιο του 2017, ώστε να συμβαδίζουν στην ενη-

μέρωση με την χρονική περίοδο που διανύουμε και επι-

πλέον να υπάρχουν και σε ηλεκτρονική μορφή, στην

ιστοσελίδα  μας  (pseep.gr).

➢ Τοποθετήθηκε μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των

θανόντων συναδέλφων μας στο τραγικό δυστύχημα της

1ης Σεπτέμβρη του 1992 στις Εγκαταστάσεις της Ελευσί-

νας.

➢ Πραγματοποιήθηκαν τα θυρανοίξια του παρεκκλησίου

της Αγίας Τριάδας στις ΒΕΘ το οποίο κατασκευάστηκε

μετά από χρόνιο αίτημα των εργαζομένων.

➢ Συμφωνήσαμε στην κατάργηση του ΕΕΤΙ το οποίο πα-

ρότι ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες δεν κατάφερε ποτέ

να τις δικαιώσει με εξαίρεση την συμμετοχή του στην συν-

διοργάνωση των δύο Συνεδρίων για την Έρευνα.  

➢ Καλέσαμε τη Διοίκηση της Εταιρείας να προβεί εγκαί-

ρως (από τον Ιούλιο του 2018) σε διεθνή εκδήλωση ενδια-

φέροντος για το Αποταμιευτικό Πρόγραμμα των

εργαζομένων  και εκείνη ανταποκρίθηκε με αποτέλεσμα να

επιτύχουμε το ασφαλέστερο δυνατόν Συμβόλαιο.

➢ Ζητήσαμε από τους εργαζόμενους να φέρουν τις προ-
τάσεις τους και συνδιαμορφώσαμε το πλαίσιο ενός σύγχρο-

νου Ιατροφαρμακευτικού Προγράμματος για τις ανάγκες

μας με σημαντικές αυξήσεις στο μεγαλύτερο μέρος των

παροχών του. Συμπεριλήφθηκε η κάλυψη ΦΠΑ σε μη συμ-

βεβλημένα νοσοκομεία, ενώ παράλληλα μειώθηκε το οικο-

νομικό κόστος για τους εργαζόμενους αλλά και η

γραφειοκρατία όπου για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η

κάρτα ασφαλισμένου. Παράλληλα, επίσης για πρώτη φορά,

θα δίνεται η δυνατότητα προαιρετικά σε οποιονδήποτε συ-

νάδελφο το επιθυμεί με προσυμφωνημένο κόστος να επε-

κτείνει το πρόγραμμα και μετά την συνταξιοδότηση του.

➢ Πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες που ενί-

σχυσαν την Τράπεζα Αίματος του ΠΣΕΕΠ, που τόσο είχαμε

ανάγκη.

➢ Πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη Έκθεση Βιβλίου σε

όλες τις Εγκαταστάσεις του Ομίλου. 

➢ Διοργανώθηκε και φέτος με μεγάλη συμμετοχή ο Δια-
γωνισμός Ζωγραφικής των παιδιών των εργαζομένων

καθώς  και οι Εκδηλώσεις Βράβευσης και Συμμετοχής των

παιδιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.



➢ Με ανεπτυγμένο αίσθημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
σταθήκαμε αρωγοί στις άμεσες ανάγκες για αίμα των πυ-

ρόπληκτων της  Ανατολικής Αττικής.

➢ Το Σωματείο μας συνέχισε την Κοινωνική – Εργατική
Δράση Αλληλεγγύης με παρεμβάσεις στήριξης σε εργασια-

κούς χώρους που απευθύνθηκαν σε εμάς και είχαν ανάγκη

τη συμπαράσταση μας.

➢ Συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις αθλητικές δραστηριότη-
τες των συναδέλφων μας με οικονομικές ενισχύσεις στο

μέτρο των δυνατοτήτων μας.

➢Έγιναν τρεις διοργανώσεις σεμιναρίων Αθήνα και Θεσ-

σαλονίκη σχετικά με τις δραστηριότητες μας.

Η Υγιεινή και Ασφάλεια αποτελεί για όλους εμάς στη Δι-

οίκηση του Σωματείου πρώτη προτεραιότητα.

Πραγματοποιήθηκε στις 8/5/18 επιμνημόσυνη δέηση με

4ωρη στάση εργασίας τιμώντας τους αδικοχαμένους συνα-

δέλφους μας στο τραγικό δυστύχημα στις 8/5/2015 που η

μνήμη της θυσίας τους αποτελεί για εμάς φωτεινό φάρο και

υποχρέωση Αγώνα για τα θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας.

Αντίστοιχη επιμνημόσυνη δέηση πραγματοποιήθηκε στις

1/9/2018 στις ΒΕΕ τιμώντας τους αδικοχαμένους συναδέλ-

φους μας στο τραγικό δυστύχημα του 1992. 

Το Σωματείο επανειλημμένως στο παρελθόν έχει αναδεί-

ξει και συνεχίζει να το πράττει, την ανάγκη η Ασφάλεια και

Υγιεινή στην εργασία να πάψει να αντιμετωπίζεται ως δευ-

τερεύον θέμα και να πάρει την θέση της ως κεντρική πολι-

τική, καθώς επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά τις συνθήκες

εργασίας, την ποιότητα ζωής αλλά και την Ασφάλεια των

εργαζομένων και των Εγκαταστάσεων.

Από τις πρώτες στιγμές που αναλάβαμε τις τύχες του Συν-

δικάτου ξεκινήσαμε συναντήσεις με τη Διοίκηση της Εται-

ρείας αλλά και με έναν έναν χώρο ξεχωριστά έτσι ώστε να

επιτύχουμε το δυνατόν Ασφαλέστερο και Υγιές περιβάλλον

εργασίας για όλους μας.

Στο πλαίσιο αυτό και μέχρι σήμερα έχουν γίνει τα ακό-
λουθα:
➢ Συναντήσεις με την Διοίκηση κάθε Εγκατάστασης για

τα επιμέρους προβλήματα που απασχολούν τους εργαζόμε-

νους αλλά και συναντήσεις με την κεντρική Διοίκηση της

Εταιρείας για τα αντίστοιχα προβλήματα. 

➢ Συνάντηση με τις Επιτροπές Υγιεινής & Ασφάλειας
όπου δεσμευτήκαμε πως θα είμαστε δίπλα τους σε αυτόν

τον Αγώνα και κάθε μήνα θα γίνετε μια κοινή συνάντηση

ώστε να ανταλλάσσουμε απόψεις και να συζητάμε την πο-

ρεία των θεμάτων που απασχολούν τους εργαζόμενους.

➢ Από τις πρώτες ενέργειες που έγιναν στο θέμα της σί-
τισης των εργαζομένων ήταν ο έλεγχος από ανεξάρτητη

αρχή στις Εγκαταστάσεις των Διυλιστηρίων όπου παρα-

σκευάζεται το φαγητό. Ο έλεγχος συνεχίστηκε από εμπει-

ρογνώμονες του ΕΦΕΤ και το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει

ο τροφοδότης φαγητού στην Θεσσαλονίκη, να δεσμευτεί

ότι θα προχωρήσει σε όσες αλλαγές έχουν επισημανθεί

τόσο από τον ΕΦΕΤ όσο και από την ανεξάρτητη αρχή ο

τροφοδότης στην Αθήνα, αλλά και η Διοίκηση της Εται-

ρείας να δεσμευτεί για όλες τις αναβαθμίσεις που υποδείχ-

θηκαν τόσο στην οργάνωση όσο και στις εγκαταστάσεις

παρασκευής του φαγητού. Τέλος για πρώτη φορά δόθηκε

στους εργαζόμενους η δυνατότητα να καταθέτουν την

άποψη αλλά και τα παράπονα τους για την ποιότητα της σί-

τισης μέσω επιστολής – φόρμας «Διαδικασία υποβολής και

τεκμηρίωσης παραπόνων επί ζητημάτων σίτισης» που θα

μπορούν να υποβάλλουν στις αρμόδιες Διευθύνσεις.

➢ Στο θέμα της μετακίνησης των εργαζομένων με τα υπη-

ρεσιακά λεωφορεία μετά από παρεμβάσεις μας άλλαξε με

Διαγωνισμό η παροχή λεωφορείων όπου παρατηρήθηκαν τα

περισσότερα προβλήματα. Βελτιώθηκαν τα λεωφορεία που

μεταφέρουν τους εργαζόμενους εντός των Εγκαταστά-

σεων για την καλύτερη, γρηγορότερη και ασφαλέστερη με-

τακίνηση των εργαζομένων. 

➢ Προχωρήσαμε στη συγκρότηση των Επιτροπών Προσ-

λήψεων Διπλωματούχων Μηχανικών, Χημικών και Τεχνικών

Συντήρησης Προσωπικού που είχε ξε-

χαστεί και ενεργοποιήθηκε έτσι ώστε

να επιταχυνθούν οι διαδικασίες των

απαραίτητων προσλήψεων για την πλή-

ρωση των Οργανογραμμάτων, διότι για

εμάς η πρόσληψη αποτελεί Ασφάλεια

μιας και το συμπληρωμένο Οργανό-

γραμμα αποτελεί μέρος της Ασφάλειας. 

➢ Ξεκινήσαμε και βάλαμε σε μία
σειρά χρονίζοντα θέματα που αφορούν

την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζο-

μένων όπως το πόσιμο νερό στις Εγκα-

ταστάσεις του Ασπρόπυργου, την
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αντικατάσταση του Ασθενοφόρου των

ΒΕΘ αλλά και την διαρρύθμιση – ανα-

βάθμιση του κτιρίου των off-sites στις

ΒΕΘ.

➢ Στις 15/12/18  πραγματοποιήθηκαν
δύο Γενικά Συμβούλια όπου: 

Α) Ενημερώθηκαν οι Γενικοί Σύμβου-

λοι από το Προεδρείο  για την πορεία

της Ιδιωτικοποίησης καθώς και από

τον Νομικό μας Σύμβουλο κο Τοκατ-

λίδη για τις νομικές ενέργειες που

έχουν πραγματοποιηθεί αλλά και

αυτές που θα χρειαστούν στο μέλλον.

Πάρθηκαν αποφάσεις για απεργιακές

κινητοποιήσεις με εξουσιοδότηση του

Γ.Σ. προς το Δ.Σ. να πραγματοποι-

ηθούν όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο.  

Β) Αναλύθηκαν και συζητήθηκαν το

νέο Συνταξιοδοτικό και Ιατροφαρμα-

κευτικό Πρόγραμμα όπου υπερψηφί-

στηκαν οι εισηγήσεις του Δ.Σ.

Γ) Έγινε τροποποίηση άρθρων στον

Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΑΑΤ με

εισήγηση του Δ.Σ. όπου υπερψηφίστη-

καν.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Ο Απολογισμός μας είναι μία απλή

καταγραφή των πεπραγμένων μας, τα

οποία είχαν και έχουν ως σταθερό

στόχο να υπηρετήσουμε με ευθύνη

την όσο το δυνατόν αποτελεσματικό-

τερη προάσπιση των συμφερόντων

των συνάδελφων μας. 

Είμαστε βέβαιοι ότι αυτός ο Απολο-

γισμός θα αναδείξει την διαφορά ανά-

μεσα στην δράση έναντι της απραξίας,

την εμπιστοσύνη απέναντι στην απα-

ξίωση, τον καθημερινό αγώνα έναντι

του ωχαδερφισμού, την ειλικρίνεια

απέναντι στο εμπόριο ψυχών και τέλος

του συνολικού συμφέροντος έναντι

του προσωπικού βολέματος.

Δεν τρέφουμε αυταπάτες για τη δυ-

σκολία των προβλημάτων που αντιμε-

τωπίζουμε. 

Δεσμευόμαστε όμως, να συνεχί-

σουμε την προσπάθεια που ξεκινή-

σαμε και σας καλούμε να σταθείτε

δίπλα στο Σωματείο μας, δυναμώνον-

τας τις σχέσεις Ενότητας και Συναδελ-

φικότητας μεταξύ μας, που είναι το

μόνο όπλο που έχουμε για να υπερα-

σπιστούμε τα δικαιώματα μας και το

μέλλον μας.

Είμαστε σίγουροι ότι μεγάλος νικη-

τής του Απολογισμού θα είναι οι εργα-

ζόμενοι και το Σωματείο μας.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018
• 18/01/2018: Αιμοδοσία ΒΕΑ

• 19/01/2018: Αιμοδοσία ΒΕΕ

• 25/01/2018: Δελτίο Τύπου για συ-

νάντηση με Πρόεδρο ΤΑΙΠΕΔ

• 29/01/2018: Προκήρυξη 4ωρης στά-

σης εργασίας για 30/01/2018 στις ΒΕΑ,

ΒΕΕ και Μαρούσι και για 06/02/2018

στις ΒΕΘ

• 30/01/2018: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

• 30/01/2018: Δελτίο Τύπου ΠΣΕΕΠ

για επερώτηση στη Βουλή από Βου-

λευτές της αξιωματικής αντιπολίτευ-

σης προς τον Υπουργό Ενέργειας με

τίτλο: «Το Κράτος ΣΥΡΙΖΑ καταστρέ-

φει τα ΕΛΠΕ»

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
• 14/02/2018: Αιμοδοσία ΒΕΑ

• 15/02/2018: Αιμοδοσία ΒΕΕ

• 15/02/2018: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

• 20/02/2018: ΠΕ.ΣΥΝ ΒΕΕ

• 21/02/2018: ΠΕ.ΣΥΝ ΒΕΑ

• 22/02/2018: ΠΕ.ΣΥΝ Αμαρουσίου

• 23/02/2018: ΠΕ.ΣΥΝ ΒΕΘ

• 26 και 27/02/2018: Ψηφοφορίες για

Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό

2017 – Προϋπολογισμό 2018 και Διοι-

κητικό και Οικονομικό Απολογισμό του

ΤΑΑΤ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018
• 01/03/2018: Συνάντηση μεταξύ δια-

παραταξιακής επιτροπής του ΠΣΕΕΠ

και του Υπουργού Περιβάλλοντος και

Ενέργειας κου Σταθάκη

• 13/03/2018: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ 

• 19/03/2018: ΠΕ.ΣΥΝ ΒΕΘ 

• 20/03/2018: ΠΕ. ΣΥΝ ΒΕΑ

• 21/03/2018: ΠΕ.ΣΥΝ ΒΕΕ

• 22/03/2018: ΠΕ.ΣΥΝ Αμαρουσίου

• 23/03/2018: Γεν. Συνέλευση σε ΒΕΑ,

ΒΕΕ, ΒΕΘ και Μαρούσι

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018
• 16 και 17/04/2018: Εκλογές ΠΣΕΕΠ

• 23 και 24/04/2018: Εκλογές για ανά-

δειξη Εκπροσώπων Εργαζομένων στο

Δ.Σ. ΕΛΠΕ

ΜΑΪΟΣ 2018
• 01/05/2018: Απεργία 1η Μάη

• 02/05/2018: Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ για συγκρό-

τηση σε σώμα και εκλογή Προεδρείου

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
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που προέκυψε από τις αρχαιρεσίες

• 08/05/2018: 4ωρη στάση εργασίας

ΠΣΕΕΠ για δυστύχημα ΒΕΑ στις

08/05/15 και επιμνημόσυνη δέηση

• 11/05/2018: Επίσκεψη Προέδρου του

ΛΑΕ, κου Π. Λαφαζάνη στις ΒΕΑ και

συζήτηση στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ για

ιδιωτικοποίηση

• 15/05/2018: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ για

πρόγραμμα δράσης

• 24/05/2018: Επίσκεψη Προέδρου

του ΛΑΕ, κου Π. Λαφαζάνη στις ΒΕΕ

• 25/05/2018: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με

Γεν. Δ/ντή των ΒΕΘ

• 28/05/2018: Διανομή ενημερωτικών

φυλλαδίων 

• 29/05/2018: Έλεγχος σίτισης από

επιθεωρητή υγείας στις ΒΕΑ

• 30/05/2018: 24ωρη Γενική Απεργία

ΓΣΕΕ στην Πανθριασιακή Απεργία

στην πλατεία Ηρώων Ελευσίνας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
• 01/06/2018: Διανομή σχολικών

ειδών στο Χαμόγελο του Παιδιού και

δωρεά στο ίδρυμα ΦΛΟΓΑ της Ελευσί-

νας οικοσκευής και επίπλων από σπίτι

Προέδρου

• 01/06/2018: Έλεγχος σίτισης από

επιθεωρητή υγείας ΒΕΕ

• 06/06/2018: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ για

Ιδιωτικοποίηση

• 06/06/2018: Κατάθεση Υπομνήματος

ΠΣΕΕΠ στην Ετήσια Γενική Συνέλευση

των Μετόχων ΕΛΠΕ για την πλήρη

ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ 

• 07/06/2018: Έλεγχος σίτισης από

επιθεωρητή υγείας ΒΕΘ

• 08/06/2018: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ στο

Υπουργείο Ενέργειας με τον Υπουργό

κο Σταθάκη για Ιδιωτικοποίηση

• 12/06/2018: Συνάντηση στις ΒΕΑ

των Σωματείων του Ομίλου ΕΛΠΕ για

δράσεις ΠΣΕΕΠ και ΠΟΕ

• 12/06/2018: Αιμοδοσία ΒΕΕ

• 13/06/2018: Αιμοδοσία ΒΕΑ

• 20/06/2018: Αιμοδοσία ΒΕΕ

• 21/06/2018: Αιμοδοσία ΒΕΑ

• 25/06/2018: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ για

Ιδιωτικοποίηση και GDPR

• 25/06/2018: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με

Δ/ντή Διυλιστηρίου και Δ/ντή Συντή-

ρησης ΒΕΑ

• 28/06/2018: Δελτίο Τύπου για συμ-

παράσταση στον Πρόεδρο του Σωμα-

τείου ΤΟ ΒΑΡΕΛΙ για σύλληψή του

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
• 05/07/2018: Έκδοση Εξώδικου

ΠΣΕΕΠ προς ΕΛΠΕ

• 10/07/2018: Δελτίο Τύπου για προκή-

ρυξη μίας 48ωρης και μίας 24ωρης

απεργιακής κινητοποίησης στις 12, 13

και 14 Ιουλίου 2018 ενάντια στην ιδιω-

τικοποίηση

• 10/07/2018: Συνάντηση – Διαβού-

λευση στον ΟΜΕΔ μεταξύ ΠΣΕΕΠ και

ΕΛΠΕ για τις απεργιακές κινητοποι-

ήσεις

• 11/07/2018: Τραπέζι ενημέρωσης

των ενεργειακών δημοσιογράφων για

το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ

• 19/07/2018: Δελτίο Τύπου – Ανακοί-

νωση ΠΣΕΕΠ για δημοσιεύματα στα

ΜΜΕ στο θέμα της ιδιωτικοποίησης

των ΕΛΠΕ

• 20/07/2018: Έναρξη διανομής

δώρων κατασκηνωτών

• 24/07/2018: Ανακοίνωση - έκκληση

για εθελοντική αιμοδοσία στο Θριάσιο

Νοσοκομείο προς τους εγκαυματίες

πυρόπληκτους της Αττικής 

• 25/07/2018: Ανακοίνωση για οικονο-

μική ενίσχυση προς τους πυρόπλη-

κτους Αττικής στον Ερυθρό Σταυρό

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
• 02/08/2018: Αποστολή εξώδικου από

ΠΣΕΕΠ προς ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ

• 24/08/2018: Έκτακτο Δ.Σ ΠΣΕΕΠ,

όπου κηρύχθηκαν 4ωρες στάσεις ερ-

γασίας κατά την είσοδο υποψηφίων

αγοραστών

• 27/08/2018: Δελτίο Τύπου ΠΣΕΕΠ

για την αποτροπή εισόδου της Glen-

core στις ΒΕΕ

• 31/08/2018: Επιμνημόσυνη δέηση

στις ΒΕΕ για τους θανούντες στο ατύ-

χημα 1ης Σεπτέμβρη του 1992 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
• 05/09/2018: Επίσκεψη βουλευτή κου

Αρβανιτίδη Γιώργου στα γραφεία του

ΠΣΕΕΠ στις ΒΕΑ

• 06/09/2018: Ενημερωτική συνέ-

λευση για GDPR στις ΒΕΘ

• 07/09/2018: Θυρανοίξια – Αγιασμός

παρεκκλησίου στις ΒΕΘ

• 07/09/2018: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

στις ΒΕΘ

• 08/09/2018: Συμμετοχή ΠΣΕΕΠ στο

συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

• 11/09/2018: Ενημερωτική συνέ-

λευση για GDPR στις ΒΕΑ
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• 13/09/2018: Επίσκεψη διαπαραταξια-

κής σύνθεσης ΠΣΕΕΠ στο γραφείο του

Υπουργού Ενέργειας κου Σταθάκη 

• 20/09/2018: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
• 03/10/2018: Έναρξη διαδικασίας

υποβολής και τεκμηρίωσης παραπό-

νων επί ζητημάτων σίτισης 

• 05/10/2018: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με

Γεν. Δ/ντή ΒΕΑ και Δ/ντή Λειτουργίας

ΒΕΑ για θέματα Ασφάλειας και Λει-

τουργίας (Μονάδα FCC)

• 08 – 09 /10/2018 Εκλογές ΕΥΑΕ 

• 11/10/2018: Επίσκεψη βουλευτών

ΚΚΕ στις ΒΕΑ 

• 12/10/2018: Επίσκεψη βουλευτών

ΚΚΕ στις ΒΕΕ

• 12/10/2018: Ενημέρωση βρετανικών

εποπτικών αρχών από το νομικό σύμ-

βουλο ΠΣΕΕΠ για ιδιωτικοποίηση

ΕΛΠΕ

• 17/10/2018: Δελτίο Τύπου για την

ενημέρωση μέσω του Νομικού Συμ-

βούλου του ΠΣΕΕΠ κου Κ. Τοκακλίδη

για την παραλαβή αναφοράς του

ΠΣΕΕΠ που αφορά την διαδικασία πώ-

λησης από την Επιτροπή Αναφορών

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την

έναρξη εξέτασης της

• 17/10/2018: Σύσκεψη στην Αντιπερι-

φέρεια Δυτικής Αττικής για τα προβλή-

ματα του Θριασίου πεδίου 

• 23/10/2018: Έκθεση βιβλίου στο Μα-

ρούσι

• 24/10/2018: Συνέντευξη Τύπου

ΠΣΕΕΠ, Δελτίο Τύπου ΠΣΕΕΠ

• 24 και 25/10/2018: Έκθεση βιβλίου

στις ΒΕΑ

• 26 και 29/10/2018: Έκθεση βιβλίου

στις ΒΕΕ 

• 31/10/2018: Ανακοίνωση για τον

Ετήσιο Διαγωνισμό Ζωγραφικής, Ενη-

μέρωση Δήλωσης Συγκατάθεσης

Μελών για την συμμετοχή των παιδιών

στον Διαγωνισμό

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
• 01 & 02/11/2018: Έκθεση βιβλίου

στις ΒΕΘ

• 02/11/2018: Κοινή συνάντηση

ΠΣΕΕΠ με τηλεδιάσκεψη με τις νέες

ΕΥΑΕ

• 06/11/2018: Αιμοδοσία ΒΕΑ

• 08/11/2018: Αιμοδοσία ΒΕΕ

• 12/11/2018: Δελτίο Τύπου για ιδιωτι-

κοποίηση 

• 15/11/2018: Ανακοίνωση ΠΣΕΕΠ για

την Εξέγερση του Πολυτεχνείου

• 19 & 20/11/18: Σεμινάρια για μέλη

Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ «Εργασιακά και Ασφαλι-

στικά Θέματα»

• 19/11/18: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

• 20/11/2018: Αιμοδοσία ΒΕΕ

• 27/11/2018: 24ωρη απεργία ΠΣΕΕΠ

• 28/11/2018: Συμμετοχή στην 24ωρη

απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
• 06/12/2018: Αιμοδοσία ΒΕΑ

• 14/12/2018: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

• 15/12/2018: Έκτακτο Γ.Σ. ΠΣΕΕΠ

• 16/12/2018: Εκδήλωση Έκθεσης

Διαγωνισμού Ζωγραφικής και βρά-

βευση των παιδιών των εργαζομένων

που έλαβαν μέρος στον ετήσιο Διαγω-

νισμό

• 19/12/2018: Δελτίο Τύπου για Χαλυ-

βουργική

Το ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ στάθηκε δίπλα στους

εργαζόμενους, όπου και όταν χρει-

άστηκαν τη βοήθεια του, μέσα από

δράσεις τόσο σε εργασιακό όσο και σε

κοινωνικό, στα πλαίσια των αρμοδιοτή-

των του και σε απόλυτη συνεργασία με

το Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ.

Η καθημερινή επαφή μας με τους ερ-

γαζόμενους αποτέλεσε σημαντικό

όπλο για την βέλτιστη αντιμετώπιση

όσων θεμάτων άπτονται των αρμοδιο-

τήτων του που ήταν και ο κεντρικός

μας στόχος. 

Σαν ΠΕ.ΣΥ, στο πλαίσιο του προγραμ-

ματισμού δράσης του Σωματείου μας

για τη νέα χρονιά, πρέπει να δώσουμε

όλες μας τις δυνάμεις ώστε να κατα-

φέρουμε την περαιτέρω αναβάθμιση

των μονάδων και την κάλυψη των ορ-

γανικών κενών θέσεων εργασίας μας

μέσω προσλήψεων.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
• 16/02/18: Ετήσια  Εκδήλωση για τους

συναδέλφους οι οποίοι εργάζονταν

νύχτα στην αλλαγή του χρόνου

ΜΑΪΟΣ 2018
•07/05/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ

για 4ωρη στάση εργασίας 09:00 – 13:00

και τρισάγιο στις 11:30 για τους αδικο-

χαμένους συναδέλφους της 8ης Μάη

2015, στο μνημείο του συγκροτήματος

ΒΕΘ

• 09/05/18: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ

γα  Συγκρότηση σε Σώμα ΠΕ.ΣΥ ΒΕΘ

• 16/05/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ

για προγραμματισμένη αιμοδοσία στις

ΒΕΘ στις 22/05/2018

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΔΡΑΣΗΣ ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΘ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
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• 24/05/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ.

ΒΕΘ με θέμα την γνωστοποίηση ονο-

μάτων των συναδέλφων στις Επιτρο-

πές Εστιατορίου και Εκδρομών

• 24/05/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ.

ΒΕΘ για κάλεσμα στην διανομή έντυ-

που υλικού (φυλλάδια) ενημερωτικού

περιεχομένου για τα Διυλιστήρια των

ΕΛΠΕ

• 28/05/2018: Ολοκλήρωση της τακτο-

ποίησης του Αρχείου Σωματείου ΕΝΩ-

ΣΗΣ

• 31/05/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ.

ΒΕΘ για την λειτουργία Δανειστικής

Βιβλιοθήκης ΠΕΣΥ ΒΕΘ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018
• 07/06/2018: Επίσκεψη Προέδρου

του ΛΑΕ, κου Π. Λαφαζάνη στις ΒΕΘ

και στα γραφεία του ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ 

• 12/06/2018: Ανακοίνωση – Κάλεσμα

ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ για στήριξη της ομάδας

Μπάσκετ ΕΛ.ΠΕ. ΠΣΕΕΠ-ΠΕΣΥ ΒΕΘ

για την τελική φάση κατάκτησης Κυ-

πέλλου

• 18/06/18: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ

με θέμα το Shut Down στις ΒΕΘ

• 18/06/2018: Γνωστοποίηση θέσεων

του ΠΣΕΕΠ απέναντι στο ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ στο Τεχνικό Επιμελητήριο

Ελλάδος, στο Βιοτεχνικό Επιμελητή-

ριο Θεσσαλονίκης, στο Εμπορικό &

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονί-

κης και στο Εμπορικό Επιμελητήριο

Θεσσαλονίκης. 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018
• 03/07/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ.

ΒΕΘ για την ολοκλήρωση του SHUT

DOWN 

• 12/07/2018: Απεργία ΠΣΕΕΠ

• 13/07/2018  Απεργία ΠΣΕΕΠ

• 14/07/2018: Απεργία ΠΣΕΕΠ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018
•28/08/2018: Στάση Εργασίας 10:00 -

14:00 στο πλαίσιο του σχεδιασμού του

Συνδικάτου, απέναντι στο ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018
• 04/09/2018: Στάση Εργασίας 10:00-

14:00 στο πλαίσιο του σχεδιασμού του

Συνδικάτου, απέναντι στο ξεπούλημα

των ΕΛΠΕ

• 06/09/2018: Ενημερωτική συνέ-

λευση στo Grand Hotel για GDPR 

• 07/09/2018: Θυρανοίξια – Αγιασμός

του παρεκκλησίου στις ΒΕΘ

• 07/09/2018: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ στα

γραφεία του ΠΕΣΥ ΒΕΘ

• 08/09/2018: Συμμετοχή στο αγωνι-

στικό συλλαλητήριο του ΕΚΘ-ΓΣΕΕ

στο Άγαλμα του Βενιζέλου, πλατεία

Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη

• 13/09/2018: Τακτικό Δ.Σ. ΠΕ.ΣΥ.

ΒΕΘ

• 18/09/2018: Ανακοίνωση Κάλεσμα

ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ για κοινωνικές δράσεις.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018
• 08 - 09/10/2018: Εκλογές ΕΥΑΕ ΒΕΘ

• 12/10/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ.

ΒΕΘ για οικονομική στήριξη για συνα-

δέλφισσα με εργολαβική σχέση εργα-

σίας

•19/10/2018: Ανακοίνωση ΠΕ.ΣΥ. ΒΕΘ

για Shut Down στις ΒΕΘ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018
• 01 & 02/11/2018: Έκθεση βιβλίου

στις ΒΕΘ

• 06/11/2018: Αιμοδοσία ΒΕΘ

• 17/11/2018: Συμμετοχή και κατά-

θεση στεφάνου στις εκδηλώσεις του

ΕΚΘ για την ημέρα μνήμης του ηρωι-

κού Πολυτεχνείου

• 27/11/2018: 24ωρη απεργία ΠΣΕΕΠ

• 28/11/2018: Συμμετοχή στην 24ωρη

απεργία που προκήρυξε η ΓΣΕΕ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018
• 03 - 04/12/2018: Σεμινάρια για την

Ασφάλεια 

• 09/12/2018: Εκδήλωση Έκθεσης

Διαγωνισμού Ζωγραφικής και βρά-

βευση των παιδιών των εργαζομένων

που έλαβαν μέρος στον ετήσιο Διαγω-

νισμό

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΠΣΕΕΠ 

Εγγεγραμμένοι 1.838. Ψήφισαν 1367, έγκυρα 1360

ΝΑΙ (985), ΟΧΙ (351), ΛΕΥΚΑ (24), ΑΚΥΡΑ (7)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  2018 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΠΣΕΕΠ 

Ψήφισαν 1367, Έγκυρα 1359

ΝΑΙ (974), ΟΧΙ (354), ΛΕΥΚΑ (31), ΑΚΥΡΑ (8)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 1367, Έγκυρα 1361

ΝΑΙ (983), ΟΧΙ (344), ΛΕΥΚΑ (34), ΑΚΥΡΑ (6)  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2018 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 1367, Έγκυρα 1359

ΝΑΙ (974), ΟΧΙ (347), ΛΕΥΚΑ (38), ΑΚΥΡΑ (8)  

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Τα μέλη της ΚΕΦΕΠ
1) Κένης Ευαγγελοανδρέας 2) Κουτσούκης Γεώργιος 3) Μπαξεβάνης
Ευστράτιος 4) Σιμούλης Παύλος και 5) Σπερδούλης Γεώργιος 
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Από τις δυο πλευρές εκφράστηκε η

διάθεση για συνεργασία και συζητή-

θηκαν συγκεκριμένα μέτρα προκειμέ-

νου να βελτιωθεί περαιτέρω η

περιβαλλοντική απόδοση της εγκατά-

στασης.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος

και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ

κ. Τσοτσορός σημείωσε ότι ήδη είναι

σε εξέλιξη από το 2016 σειρά μελε-

τών, έργων και παρεμβάσεων στην κα-

τεύθυνση αυτή.

Ειδικότερα τα ΕΛΠΕ:

1) Ολοκληρώνουν έως τα τέλη Απρι-

λίου το έργο «Ανάκτησης Απαερίων

Πυρσού», κόστους 2,5 εκατ. €, που θα

μηδενίσει και τυχόν διαφυγές υδρο-

γονανθράκων από τον πυρσό.

2) Έχουν μελετήσει και υποβάλει

προς αδειοδότηση έργα «Αναβάθμι-

σης της Κατεργασίας Υγρών Αποβλή-

των» ύψους 6,5 εκατ. € για την

τήρηση των νέων ορίων υγρών απο-

βλήτων της ΕΕ, με βάση τις βέλτιστες

διαθέσιμες τεχνικές. Στα έργα αυτά

προβλέπεται μεταξύ των άλλων και η

ανέγερση νέας κλειστής δεξαμενής

εξισορρόπησης. Με την ολοκλήρωση

των έργων, το α΄ εξάμηνο 2020, θα

επιτευχθεί απόλυτη εξάλειψη κάθε πι-

θανής οσμής από την μονάδα κατερ-

γασίας υγρών αποβλήτων.

3) Όσον αφορά τις μονάδες κατερ-

γασίας υγρών αποβλήτων και επεξερ-

γασίας ελαιώδους λάσπης έχουν δρομολογήσει μελέτη από εξειδικευ-

μένη εταιρεία, για την περαιτέρω βελτίωση των υφισταμένων συστη-

μάτων απόσμισης. 

Η μελέτη προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Απριλίου 2019.

Τα μέτρα που θα προταθούν θα εφαρμοστούν άμεσα και ο απαιτούμε-

νος εξοπλισμός θα εγκατασταθεί το συντομότερο δυνατό. Συνοπτικά

αναφέρονται:

Πρόσθετα συστήματα δέσμευσης υδρογονανθράκων και θειούχων

ενώσεων.

Αύξηση δυναμικότητας συστημάτων αναρρόφησης.

Κλειστά συστήματα όπου απαιτείται (πλωτό κάλυμμα κλπ).

Χρήση νέων προσθέτων χημικών στις μονάδες απόσμισης.

4) Ολοκληρώνουν την επεξεργασία των παλιών σκαμμάτων ελαιωδών

το α’ εξάμηνο του 2020, όπου απομένουν εργασίες αποκατάστασης σε

ένα τελευταίο σκάμμα.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σωκρά-

της Φάμελλος ζήτησε επιπλέον από τα ΕΛΠΕ να ενισχυθούν οι μετρή-

σεις αερίων ρύπων στα όρια της εγκατάστασης, ιδιαίτερα προς τον

οικισμό του Κορδελιού, καθώς και να εξεταστεί η δυνατότητα μετεγ-

κατάστασης της μονάδας επεξεργασίας ελαιώδους λάσπης σε νέα πε-

ριοχή της έκτασης του διυλιστηρίου, απομακρυσμένης από τον οικισμό.

Τα ΕΛΠΕ ανταποκρίθηκαν θετικά στα δύο αυτά αιτήματα, τα οποία

και εντάσσουν στον προγραμματισμό τους.

Τέλος, ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δήλωσε ότι αναμένει τα ανα-

λυτικά στοιχεία από την τελική έκθεση της καθηγήτριας του Αριστοτε-

λείου Πανεπιστημίου κ. Κωνσταντινής Σαμαρά σχετικά με το πρόβλημα

της δυσοσμίας στη δυτική Θεσσαλονίκη, όταν αυτή συνταχθεί.

Το θέμα της βελτίωσης της περιβαλ-

λοντικής απόδοσης του διυλιστη-

ρίου Θεσσαλονίκης των ΕΛΠΕ

απασχόλησε τη συνάντηση του ανα-

πληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος

και Ενέργειας κ. Σωκράτη Φάμελλου

με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα

Σύμβουλο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕ-

ΛΑΙΑ κ. Ευστάθιο Τσοτσορό, η οποία

πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ με

πρωτοβουλία του Υπουργού.
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To χρονικό και οι ενέργειες μέχρι την κήρυξη 

της τριήμερης απεργίας στις 28-29-30 Μαρτίου 2019
Τη Δευτέρα 18 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στα γρα-

φεία του ΠΣΕΕΠ το τακτικό Δ.Σ στο οποίο κυριάρχισε το

θέμα της ιδιωτικοποίησης.

Με διαφαινόμενες ημερομηνίες το τέλος του μήνα ή

τις αρχές Απρίλη για την κατάθεση των δεσμευτικών

προσφορών από τους φερόμενους «επενδυτές», το Σω-

ματείο μας αποφάσισε να προχωρήσει σε 48ωρη απεργία

για τις 28-29/3/2019, καθώς και 24ωρη στις 30/3/2019. Πα-

ράλληλα αποφασίστηκε διαρκές Δ.Σ. το οποίο αφού επε-

ξεργάζεται τις όποιες εξελίξεις θα μπορεί να προβεί σε

συνδικαλιστικές ενέργειες αλλά και τις νομικές κινήσεις

που θα απαιτούνται κατά περίσταση.

Έχοντας αντιμετωπίσει όλες τις μέχρι τώρα προκλή-

σεις με τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα που απαι-

τούσαν οι περιστάσεις, σας καλούμε για μία ακόμη φορά

να δώσουμε όλοι μαζί δυναμικό παρόν στις απεργιακές

κινητοποιήσεις που αποφάσισε το συνδικάτο μας στέλ-

νοντας ξεκάθαρο μήνυμα ανατροπής της πολιτικής βού-

λησης για το ξεπούλημα του ομίλου αλλά και

διασφάλισης των θέσεων εργασίας, των εργασιακών

σχέσεων αλλά και της σύμβασής μας.

Σύσκεψη στα γραφεία του ΠΣΕΕΠ με τα σωματεία του

Ομίλου και την ΠΟΕ.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την απόφαση για την

τριήμερη απεργία από το Διοικητικό Συμβούλιο, πραγμα-

τοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαρτίου, στα γραφεία του

ΠΣΕΕΠ κοινή σύσκεψη με τα Σωματείου του Ομίλου, την

ΠΟΕ και το ΕΚΕΔΑ για τον συντονισμό των απεργιακών

κινητοποιήσεών μας. 

Σε αυτήν πήραν μέρος η Πανελλήνια Ομοσπονδία

Ενέργειας, το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας, η ΠΕΠΕΚΟ,

ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΑΣΠΡΟΦΟΣ και το ΣΩ-

ΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ DIAXON όπου αποφασίστηκε

να δημιουργηθεί μία Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των

Σωματείων του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ. Στην συνέχεια εξέδωθει

κοινή ανακοίνωση η οποία ανέφερε τα εξής:

Απεργούμε στις 28, 29 και 30 Μαρτίου στέλνοντας ένα ξε-

κάθαρο μήνυμα στην κυβέρνηση και στα κόμματα της αντι-

πολίτευσης, που με τη εκκωφαντική τους σιωπή στηρίζουν

την προσπάθεια της πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ.

Αγωνιζόμαστε για να αποτύχουν οι μνημονιακές τους δε-

σμεύσεις - υποσχέσεις που θέλουν να καταδικάσουν τη

χώρα μας σε ένα αύριο χωρίς ελπίδα.

Διεκδικούμε:

1. Την ακύρωση της πώλησης του ποσοστού του Δημοσίου

και τη διατήρηση της άσκησης του management του ομίλου

ΕΛΠΕ

2. Τη διαφύλαξη του κοινωνικού χαρακτήρα της Ενέργειας

3. Την προάσπιση εργασιακών, ασφαλιστικών και συνδικα-

λιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 

Ο Αγώνας μας είναι αγώνας δίκαιος και ιερός. Είναι Αγώ-

νας χρέους προς τον πολίτη, την κοινωνία και την πατρίδα

και κανείς μας δεν έχει την πολυτέλεια να μένει πλέον αμέ-

τοχος.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να συμμετέχουν μα-

ζικά, αγωνιστικά στις απεργιακές κινητοποιήσεις και να δώ-

σουν δυναμικό παρόν στις πύλες των εγκαταστάσεων.

Τα ΕΛΠΕ έχουν παρελθόν, παρόν και μέλλον.

Δεν τα χαρίζουμε σε κανένα.
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γραφεία του ΠΣΕΕΠ με τα Σωματεία του Ομίλου

ΕΛΠΕ, την ΠΟΕ και το ΕΚΕΔΑ για το συντονισμό

των περαιτέρω δράσεων μας, λόγω της κατάθε-

σης των δεσμευτικών προσφορών.

Ζητήθηκε από τα Σωματεία του Ομίλου να πά-

ρουν απόφαση για πολυήμερες απεργιακές κινη-

τοποιήσεις εφόσον αυτές χρειαστούν.  

Αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τε-

τάρτη  3 Μαϊου τετράωρη Στάση Εργασίας από

τις 12:00 έως 16:00  σε όλο τον Όμιλο και συγ-

κέντρωση διαμαρτυρίας στις 13:00 έξω από την

Βουλή των Ελλήνων στην Λεωφόρο Βασιλίσσης

Σοφίας, με κατάθεση Ψηφίσματος στον Πρόεδρο

της Βουλής  και  τα κόμματα, αντιδρώντας στην

προσπάθεια της Κυβέρνησης για την πλήρη Ιδιω-

τικοποίηση των ΕΛΠΕ. 

Το Σωματείο μας για τον σκοπό αυτό διέθεσε

λεωφορεία από τους χώρους εργασίας ΒΕΑ,

ΒΕΕ, Μαρούσι και ΒΕΘ για τους συναδέλφους

μας που ήθελαν να μεταβούν στη συγκέντρωση

έξω από τη  Βουλή.

Παράλληλα είμαστε

έτοιμοι για τις δικαστι-

κές ενέργειες που θα

πραγματοιήσουμε σε

περίπτωση κατάθεσης

δεσμευτικών προσφο-

ρών.

Τέλος έχουμε ζητήσει

συνάντηση με τον

Υπουργό  Ενέργειας και

το ΤΑΙΠΕΔ.  

Στάση εργασίας και συγκέντρωση στη Βουλή

από τους εργαζομένους

Ο
ι κινητοποιήσεις των εργαζόμενων

στα ΕΛ.ΠΕ. προκειμένου να εκφρά-

σουν την αντίθεσή τους στην δρομο-

λογούμενη ιδιωτικοποίηση συνεχίζονται με

αμείωτο ενδιαφέρον. 

Έτσι την Τετάρτη 3 Μαϊου, ημέρα όπου ανα-

μένονταν να υποβληθούν οι δεσμευτικές προ-

σφορές, έγινε τετράωρη στάση εργασίας και

συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 13:00 έξω

από την Βουλή με κατάθεση ψηφίσματος στον

Πρόεδρο της Βουλής. 
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Με το παρόν ψήφισμα σας εκφράζουμε την αντίθεση

των εργαζομένων στην πλήρη Ιδιωτικοποίηση του Ομίλου

ΕΛΠΕ. Απευθυνόμαστε σε σας και απαιτούμε την παρέμ-

βασή σας στην ακύρωση της διαδικασίας πώλησης, μιας

πολιτικής που τα ΕΛΠΕ δεν έχουν ανάγκη αφού  η οικονο-

μική τους ευρωστία τα καθιστούν ικανά να  χρηματοδοτή-

σουν μόνα τους τα επενδυτικά προγράμματα που

χρειάζονται ώστε να διευρύνουν την επιχειρηματική τους

βάση και την ανταγωνιστικότητά  τους. 

Σας ενημερώνουμε ότι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ διαφω-

νούμε σε αυτές τις αντιαναπτυξιακές και αντικοινωνικές

πολιτικές που υπονομεύουν την οικονομική, κοινωνική

ανάπτυξη του λαού και της χώρας όπως και τα εργασιακά

μας δικαιώματα. Η διαφωνία μας βασίζεται στο ότι γνωρί-

ζουμε:

•• Τον καθοριστικό ρόλο που έχουν στην χάραξη της

ενεργειακής και εξωτερικής πολιτικής, με τον εφοδιασμό,

τη διύλιση και την εμπορία πετρελαιοειδών

•• Τη συμβολή τους με τον παρεμβατικό τους ρόλο για

φθηνά και ποιοτικά καύσιμα

•• Τη συμμετοχή τους στην παραγωγή και εμπορία ηλε-

κτρικής 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 παγκόσμιους κολοσσούς

(Exxon Mobil – Total – Repsol).

•• Ο Ιδιώτης - επενδυτής θα γίνει κυρίαρχος σε ELPEDI-

SON, DIAXON, ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ, ΑΣΠΡΟΦΟΣ, ΕΜΠΟ-

ΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (ΕΚΟ – ΒΡ) και κυρίως σε τρία Διυλιστήρια

με το ένα (ΒΕΘ) σε περιοχή υψηλής  γεωπολιτικής σημα-

σίας εξυπηρετώντας έτσι τα δικά  του οικονομικά και γεω-

στρατηγικά συμφέροντα και  όχι της χώρας.

Ποιο είναι τελικά το κέρδος για την Ελλάδα από  αυτή

την πολυδιαφημισμένη μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση της

χώρας, που επιχειρείται;;;

Ειδικά σε μια περίοδο αστάθειας, όπου οι πολυεθνικές

στην ενέργεια υποδαυλίζουν τοπικές συγκρούσεις  και εν-

τείνουν τις προσπάθειές τους για αλλαγές συνόρων με

στόχο τον πλήρη έλεγχο των πηγών αλλά  και των αγωγών

διέλευσης της ενέργειας με αρνητικές συνέπειες για τους

λαούς της περιοχής και της  Ευρώπης γενικότερα.  

Σας καλούμε να συναισθανθείτε το μέγεθος των ευθυ-

νών σας απέναντι στον ελληνικό λαό σχετικά με την πλήρη

Ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ, μιας και οι δύο ενδιαφερόμενοι

είναι traders και αυτό δημιουργεί κινδύνους για τη μετα-

τροπή των Διυλιστηρίων σε αποθηκευτικούς χώρους σή-

μερα και παλιοσίδερα αύριο.  

Κατάθεση ψηφίσματος στον Πρόεδρο της Βουλής

Α
ντιπροσωπεία των Σωματείων του Ομίλου Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) επισκέφθηκε τη Βουλή προκειμένου

να επιδώσει ψήφισμα, σύμφωνα με το οποίο, εκφράζεται η αντίθεση των εργαζομένων στην πλήρη ιδιωτικο-

ποίηση του Ομίλου. Το ψήφισμα, παρέλαβε πενταμελής αντιπροσωπεία της Βουλής, αποτελούμενη από τον

Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής κ. Γεράσιμο Μπαλαούρα, τον Πρόεδρο της

Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Απόστολο Καραναστάση, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής

Παραγωγής και Εμπορίου κυρία Ευαγγελία Καρακώστα, καθώς και τα μέλη των Επιτροπών Παραγωγής και Εμπορίου

και της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος κ.κ. Μάριο Κάτση και Ιωάννη Σηφάκη, αντίστοιχα.
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Στο ξεκίνημά τους όμως οι διεκδικήσεις των γυναι-

κείων οργανώσεων, είχαν διαφορές. Γυναικείες οργανώ-

σεις της ανερχόμενης αστικής τάξης που διεκδικούν

ψήφο κατά κύριο λόγο και οι άλλες που αξίωναν με τα-

ξικά κριτήρια για ίσα εργατικά δικαιώματα με τους άν-

δρες, και συμπεριελάμβαναν ευρύτερες διεκδικήσεις με

αντιρατσιστικά και αντιπολεμικά αιτήματα.

Η 8η ΜαρτίουΗ 8η Μαρτίου όμως ως παγκόσμια ημέρα της Γυναί-

κας καθιερώθηκε προς τιμή δύο αποκλειστικά γυναικείων

απεργιακών κινητοποιήσεων που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ

τον 19ο αιώνα.

Η πρώτη, στις 8 Μαρτίου8 Μαρτίου 1857, όταν οι εργαζόμενες

στις βιοτεχνίες ενδυμάτων της Ν. Υόρκης, λευκοντυμέ-

νες, διοργάνωσαν μεγάλη πορεία και πικετοφορία, απαι-

τώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, ωράριο 10 ωρών

(από τις 16), φωτεινές και υγιεινές αίθουσες εργασίας,

κατάργηση των φυλετικών διακρίσεων, άρση της ανισο-

τιμίας ανδρών και γυναικών, μεροκάματα ίσα με των κλω-

στοϋφαντουργών και των ραφτών. Η διαδήλωση αυτή

χτυπήθηκε άγρια και βάφτηκε στο αίμα..

Το 1900, οι εργαζόμενες συγκροτούν μερικά από τα με-

γαλύτερα σωματεία στην ιστορία των Ηνωμένων Πολι-

τειών και διεξάγουν μαχητικούς αγώνες, που

καταστέλλονται βιαίως. Οι συνθήκες συνέχιζαν να είναι

αξιοθρήνητες στα εργοστάσια και οι γυναίκες δέχονταν

πρόστιμα για τα πλέον απίστευτα πράγματα όπως γιατί γε-

λούσαν, μιλούσαν, τραγουδούσαν εν ώρα δουλειάς. Οι

υπερωρίες ήταν υποχρεωτικές και συχνές, χωρίς πλη-

ρωμή γι αυτές.

Αν και οι πρώτες εκδηλώσεις γυναικείων

αντιδράσεων ενάντια στην καταπίεση που

βίωναν διαχρονικά οι γυναίκες μπορούμε

να πούμε ότι ξεκίνησαν δειλά κατά την

περίοδο του διαφωτισμού και της Γαλλι-

κής Επανάστασης, οι κορυφαίες κινημα-

τικές στιγμές υπήρξαν στα τέλη του 19ου

και αρχές του 20ου αιώνα, ο οποίος ση-

ματοδοτήθηκε από την εκβιομηχάνιση,

την πληθυσμιακή έκρηξη και τις ριζοσπα-

στικές ιδεολογίες. 

ΗΗ
γέννηση του φεμινιστικού κινήματος θεωρείται

το 1848, στη Νέα Υόρκη όταν μία ομάδα γυναι-

κών, με επικεφαλής τη Λουκριτία Μοτ και την

Ελίζαμπεθ Κάντυ Στάντον, συγκάλεσαν το πρώτο συνέ-

δριο στην ιστορία του φεμινιστικού κινήματος. Εκεί

εκτός από το αίτημα της πολιτικής ως ψήφου παρουσιά-

ζονται οι περιορισμοί που επιβάλλονται στις γυναίκες,

στις σπουδές, την εργασία και το γάμο.

Την ίδια περίοδο και στην Ευρώπη, κυρίως Γερμανία, Γαλ-

λία, Αγγλία δημιουργούνται γυναικείες οργανώσεις που απαι-

τούν ισότητα και ισονομία.

Το 1903 παρουσιάζεται στην Αγγλία μία πραγματική οργά-

νωση η WSPU (Women’s Social and Political Union) με πρωτο-

βουλία της Εμιλυ Πάνκχερστ, το κίνημα των

«σουφραζετών», που ξεσηκώνει για το δικαίωμα ψήφου στις

γυναίκες. Οι σουφραζέτες έγιναν στόχος γελοιοποίησης

πολλές φορές, αλλά και φυλακίστηκαν, όμως δημιούργησαν

πολλές σοβαρές δυσκολίες στις κρατικές αρχές. 

Το Φεβρουάριο του 1909 στην Ν. Υόρκη, έγινε η 2η μεγάλη

μακροχρόνια απεργιακή κινητοποίηση με σύνθημα «Ψωμί και

Τριαντάφυλλα», που κράτησε 13 βδομάδες και συμμετείχαν

σ΄αυτήν περισσότερες από 20.000 εργάτριες. Γυναίκες ξυλο-

κοπήθηκαν, σύρθηκαν στα δικαστήρια αλλά η απεργία διαλύ-

θηκε όταν έγιναν συμβιβασμοί στις περισσότερες

επιχειρήσεις.

Το 1910 στη 2η Συνδιάσκεψη των Εργαζομένων Γυναικών

στο Σοσιαλιστικό Συνέδριο της Κοπεγχάγης, μία σπουδαία

γερμανίδα επαναστάτρια η ΚΛΑΡΑ ΤΣΕΤΚΙΝ (1857-1933), εμ-

πνευσμένη από τους αγώνες των αμερικανίδων εργατριών,

ως φόρο τιμής στις δύο ιστορικές διαδηλώσεις του 1857 και

του 1909, πρότεινε και αποφασίστηκε να ορισθεί η 8η Μαρ-

τίου σαν Παγκόσμια Ημέρα των Γυναικών. Και από τότε γιορ-

τάζεται σε όλο τον κόσμο. Επίσημα καθιερώθηκε και από τον

ΟΗΕ το 1975.

Και εν τέλει το ζητούμενο ποιο ήταν και είναι; Να κατακτή-

σουν οι γυναίκες την εξουσία και να γίνουν νομείς αυτής και

των προνομίων της ή να συνδράμουν με την ευαισθησία και

την βιωματική γνώση στην καλυτέρευση συνθηκών της

ζωής; 

Γιατί αυτό που βλέπουμε και σήμερα ακόμα που δοκιμαζό-

μαστε σκληρά, γυναίκες που αναλαμβάνουν εξουσία, να απο-

φασίζουν ή να συναποφασίζουν με τους άνδρες και να

ψηφίζουν απάνθρωπα μέτρα που καταλύουν όλα όσα με

αγώνα και αίμα εκείνες οι ηρωικές γυναίκες κατάφεραν. 

Θα δανειστούμε μια φράση της Μαργαρίτας Ντυράς η

οποία είπε, «ότι το σημαντικό δεν είναι να σχεδιάζουμε μόνο

πολιτικές αλλά να ανατρέπουμε τα καθιερωμένα».

8 8 Μάρτη:Μάρτη: Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας 



Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

Ρ
ε

π
ο

ρ
τ

ά
ζ

Συμμετοχή συναδέλφων μας στον 5ο Διεθνή Μαραθώνιο Ολυμπίας 

Στον τόπο που γεννήθηκε το Ολυμπιακό πνεύμα, βρέ-

θηκαν και δέκα συνάδελφοί μας όπου έζησαν τη χαρά

της συμμετοχής αλλά και τις προσωπικές τους στιγμές

δόξας... τερματίζοντας καταχειροκροτούμενοι δίπλα

από το μοναδικό στάδιο της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά

και στις πόλεις της Αμαλιάδας και του Πύργου που φι-

λοξένησαν κάποιους από τους αγώνες του προγράμμα-

τος.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλάμβανε τον

Mαραθώνιο, τον Hμιμαραθώνιο, τον Aγώνα 12.7 χλμ. και

τρεις Αγώνες για όλους, μήκους 2 χλμ. στην Αμαλιάδα,

τον Πύργο (νυχτερινός) και στην Αρχαία Ολυμπία.

Την αποστολή συνόδευσαν οι κ. Πουλίδης και Σιμού-

λης εκ μέρους του ΠΣΕΕΠ που κάλυψε μέρος των εξό-

δων της αποστολής. 

Στα 12.000μ  που είχαν ως εκκίνηση την Αρχαία Ήλιδα

και τερματισμό την πλατεία Αμαλιάδας συμμετείχαν οι

παρακάτω συνάδελφοι: 

ΜΥΖΗΘΡΑΣ ΤΑΣΟΣ-1.06.35

ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ-1.17.30

AΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ-1.18.50

Περισσότεροι από 1.500 δρομείς από την Ελλάδα και

το εξωτερικό έζησαν το Σαββατοκύριακο 31 Μαρτίου

- 1 Απριλίου, μοναδικές στιγμές κατά τη διάρκεια του

4ου Μαραθώνιου Ολυμπίας, του μεγαλύτερου και

μαζικότερου αθλητικού γεγονότος της Ηλείας. 

ΠΕΪΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-1.26.40

ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΜΑΚΗΣ-1.30.30

ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΟΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ-1.30.30

Στον Ημιμαραθωνιο (21.100μ) που είχε εκκίνηση την κεν-

τρική πλατεία του Πύργου και τερματισμό δίπλα στο Αρ-

χαίο Στάδιο της Ολυμπίας συμμετείχαν οι παρακάτω

εργαζόμενοι:

ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ-1.51.15.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ-1.57.55

ΓΙΟΓΙΟΣ ΝΙΚΟΣ-2.03.20

ΚΟΡΟΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-2.15.50

Την αποστολή υποδέχθηκε ο επί χρόνια δημοσιογράφος

της τοπικής και Β΄Αρχαιοτερης Εφημερίδας της Ελλάδας

«ΠΑΤΡΙΣ» Θέμης Μαντάς  και ο Πρόεδρος  της Οργανωτι-

κής και Αντιπεριφερειαρχης κ. Κωσταριάς   Δημήτρης    που

διευκολύναν την αποστολή σε οτιδήποτε χρειάστηκε.

Συγχαρητήρια από εμάς για την προσπάθεια που κάνανε

όλοι οι συνάδελφοι μας !
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Ως είθισται το Σωματείο μας

διοργανώνει κάθε χρόνο εκδή-

λωση για τους συναδέλφους της

βάρδιας οι οποίοι  εργάστηκαν

νύχτα στην αλλαγή του χρόνου

στις εγκαταστάσεις των Διυλι-

στηρίων Ελευσίνας και Ασπρο-

πύργου. 

Στην όμορφη εκδήλωση που

πραγματοποιήθηκε στο «Άρωμα

Ελλάδος» στο Χαϊδάρι την Τε-

τάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, οι

συνάδελφοί μας είχαν την ευκαι-

ρία να τα πουν, να χαλαρώσουν

και να γευματίσουν σε μια ωραία

ατμοσφαίρα χωρίς άγχος και

φυσικά χωρίς τα ρούχα της ερ-

γασίας τους....

ΣΤΙΓΜΕΣ ΧΑΛΑΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

ΠΟΥ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΟΥΣ ΒΡΗΚΕ 

ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
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Στου άπειρου του χρόνου του αείχρονου τα ρείθρα,

που χρόνια τώρα γνέθει της ζωής το παραμύθι

καθώς με τα χιλιάδες «θα» του πάντοτε μας πείθει,

μια στάλα ανθομέλι-είν’η ζήση-στην κηρήθρα.

Κι εμείς, κάποιοι προσκυνητές, στ’ αμέτρητα τα «θα» της

χωμένοι μέσα στου προφήτη χρόνου την κυψέλη,

και με τη ζωή να μας υπόσχεται ό, τι θέλει,

ν’ ακολουθούμε, πάντα μοναχοί το Γολγοθά της,

Και θύματα, αλλά και των ονείρων μας οι θύτες,

χρόνια κρυφοελπίζοντας, πασχίζοντας, μοχθώντας,

ποιον Γολγοθά μας άραγε κι εμείς ακολουθώντας

στον κυκεώνα της ζωής, μετά Χριστόν προφήτες.

Της σιωπής οδοιπόροι στων αιώνων το δρόμο,

κυνηγημένοι, όνειρα-πληγές να κυνηγούμε

και μιαν αδήριτη πραγματικότητα να ζούμε,

πάντοτε υπακούοντας σε ποιον άγραφο νόμο;

Κι ενώ περνάει ο καιρός κι ελπίδες φρούδες δίνει

κι εντός μας υποφέρουνε οι πόθοι οι κρυφοί μας,

εμείς μένοντας έγκλειστοι χρόνια στη σιωπή μας,

στ’ όνειρο που δεν ζήσαμε, ψάχνουμε ποιαν ευθύνη; 

TOY ΝΕΟΦΥΤΟY ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ
ΑΔΗΡΙΤΗ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

H EKΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Το Σωματείο μας πιστό στο ραντεβού του διοργάνωσε και

φέτος την καθιερωμένη ετήσια γιορτή του, για τα παιδιά των

εργαζομένων στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις της Θεσσαλο-

νίκης.( Για την Αθήνα είχαμε αναφερθεί στο προηγούμενο τεύ-

χος)

Η συμμετοχή των παιδιών και το χαμόγελο στα πρόσωπά

τους, σε συνδυασμό με το πνεύμα των γιορτών, ήταν το μεγα-

λύτερο κέρδος από την όμορφη εκδήλωση που έγινε στις 9 Δε-

κεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο Porto Palace.

Παράλληλα δώθηκαν και τα βραβεία στους νικητές κάθε κα-

τηγορίας από τον διαγωνισμό ζωγραφικής. Η ανταπόκριση και

φέτος ήταν μεγάλη. 

Σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναμνηστικά διπλώματα και δω-

ροεπιταγές, ενώ την διασκέδαση των μικρών παιδιών ανέλαβε

η ειδική ομάδα σε ένα πλούσιο πρόγραμμα, με θεάματα που

κέντρισαν το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων, γεμάτο με μου-

σικοκινητικά παιχνίδια, διαγωνισμούς χορού, που έδωσαν

χρώμα στα προσωπάκια των παιδιών, και τέλος την μαγευτική

παράσταση με τα ταχυδακτυλουργικά κόλπα.

Από πλευράς Σωματείου παρέστησαν ο Α’ Αντιπρόεδρος Θε-

όδωρος Κεμανετζής και ο Αναπληρωτής Γραμματέας Αναστά-

σιος Μουστακίδης.
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Δενδροφύτευση Βραδυφλεγών Φυτών στην Θεσσαλονίκη  από τους εργαζόμενους στα ΕΛ.ΠΕ ΒΕΘ
Χίλια πεντακόσια βραδυφλεγή φυτά, πικροδάφνες, δενδρολί-

βανο και ακακίες φυτεύτηκαν την Κυριακή 17 Μαρτίου 2019, για

την πυροπροστασία του περιαστικού δάσους της Θεσσαλονίκης.

Η δενδροφύτευση στο Σέιχ Σου έγινε υπό την αιγίδα της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Φυσικά από μια τέτοια όμορφη δράση δεν θα μπορούσαν να

λείπουν και οι συνάδελφοι μας οι οποίοι με άλλους πολλούς

εθελοντές και παιδιά έπιασαν από νωρίς δουλειά... πήραν φτιάρι

και φύτευσαν τα δενδρίλια.

Η συμμετοχή των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ ήταν μεγάλη και η

κινητοποίησηση που έκαναν οι συνάδελφοί μας  τις προηγούμε-

νες ημέρες έφεραν αποτέλεσμα αφού στον αγώνα... ρίχτηκαν

περισσότεροι από εκατό συνάδελφοι με τις οικογένειές τους. Η

αντιπεριφερειάρχης Βούλα Πατουλίδου ευχαρίστησε το Σωμα-

τείο μας για την ευαισθησία που έδειξε και που ανταποκρίθηκε

στο κάλεσμα.

Στην ασφαλή τοποθέτηση των δένδρων, κατά τη διάρκεια της

δράσης, συνέδραμε η Τροχαία Θεσσαλονίκης, ενώ διέκοψει την

κυκλοφορία των οχημάτων σε μια λωρίδα κυκλοφορίας.

Ο «πυροφράχτης» φυτεύτηκε κατά μήκος της Περιφερειακής

Οδού, από τον κόμβο Φιλιππείου έως τον κόμβο Νεάπολης, και

εκτείνεται σε μήκος 1.100 μέτρων. Τα σημεία φύτευσης υπέ-

δειξε ως τα πιο επικίνδυνα η Πυροσβεστική Υπηρεσία.

«Θέλουμε να πιστεύουμε με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέ-

ψουμε τους κινδύνους εκδήλωσης της φωτιάς. Για παράδειγμα

κάποιοι ασυνείδητοι πετούν το τσιγάρο τους και αυτό αυξάνει

τους κινδύνους», επισήμανε η Βούλα Πατουλίδου, αντιπεριφε-

ρειάρχης Θεσσαλονίκης. 

«Τα συναισθήματα που ζήσαμε σήμερα περιμετρικά του πε-

ριαστικού δάσους, Σέιχ Σου, ήταν ανάμεικτα.

Από την μία κάναμε την δενδροφύτευση και από την

άλλη, κάθε λογής σκουπίδια, σε μόλις 1100 μέτρα από-

σταση, μας θύμωσαν. Χρειάστηκαν εκατοντάδες σα-

κούλες, δεκάδες εθελοντές, υπομονή και ώρα πολύ

για να καθαριστούν».
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Δενδροφύτευση Βραδυφλεγών Φυτών στην Θεσσαλονίκη  από τους εργαζόμενους στα ΕΛ.ΠΕ ΒΕΘ

Η κα. Πατουλίδου η οποία μαζί με τον Περιφερειάρχη Από-

στολο Τζιτζικώστα, φύτεψαν συμβολικά από ένα δενδρύλλιο,

συνέχισε τις δηλώσεις της αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Αν εξαιρέσουμε τον εκνευρισμό για τα σκουπίδια, σήμερα

ήταν μια μέρα ηλιόλουστη από όλες τις απόψεις. Τα χαμό-

γελα των παιδιών που για ώρες, ακούραστα μαζί με γονείς

εθελοντές, φύτεψαν «ζωή» στο δάσος μας, ήταν ότι καλύ-

τερο για όλους μας. Συγχαρητήρια σε όλους, στην Πυροσβε-

στική, στην Τροχαία, στην Διεύθυνση Αναδασώσεων, στους

εθελοντές εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, στους εθελοντές πολι-

τικής προστασίας, για την άψογη συνεργασία τους που είχε

ως αποτέλεσμα να χτίσουμε τα θεμέλια του πρώτου αντιπυ-

ρικού τοίχου, κατά μήκος της περιφερειακής οδού. Τα φυτά

που φυτέψαμε σήμερα στο δάσος, χρειάζονται την αγάπη μας

και την προσοχή μας, μιας και αυτά θα αντικρούσουν πρώτα

σε μια, ο μη γένοιτο, πυρκαγιά τις ανελέητες φλόγες.»

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Πυροσβεστικών

Υπηρεσιών της Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Παχί-

δης, τόνισε ότι πρόκειται για ένα σημαντικό μέτρο πυροπρο-

στασίας, που θα θωρακίσει το δάσος - πνεύμονα της

Θεσσαλονίκης.

«Εμείς θα υιοθετήσουμε και θα φροντίζουμε φυτά κατά

την καλοκαιρινή περίοδο» τόνισε ο Α’ Αντιπρόεδρος του

ΠΣΕΕΠ Θεόδωρος Κεμανετζής.
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Η ορθή αναλογία (20-30% των ολικών θερμίδων) και η

ποιότητα (μονοακόρεστα και Ω3 λιπαρά) των λιπών προ-

άγουν και δεν βλάπτουν την υγεία.

Τα λιπίδια του ανθρώπινου οργανισμού περιλαμβάνουν

τη χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Η χοληστερόλη

είναι πολύτιμη για τον οργανισμό μας καθώς χρησιμεύει

στη σύνθεση  των κυτταρικών μεμβρανών και ορισμένων

ορμονών, ενώ αποτελεί συστατικό της χολής που παρά-

γεται από το συκώτι. 

Τα τριγλυκερίδια  χρησιμεύουν για την παραγωγή και

αποθήκευση ενέργειας. Τα λιπίδια μεταφέρονται στο

αίμα, από και προς το συκώτι, με «οχήματα» που ονομά-

ζονται λιποπρωτείνες. Οι κυριότερες κατηγορίες λιπο-

πρωτεινών είναι η LDL (ή αλλιώς «κακή» χοληστερόλη),

η HDL (ή αλλιώς «καλή» χοληστερόλη), η VLDL και τα χυ-

λομικρά. Αυξημένα επίπεδα της LDL χοληστερόλης έχουν

συσχετιστεί με αυξημένο καρδιαγγειακό κίνδυνο ενώ η

υψηλή HDL χοληστερόλη φαίνεται ότι μπορεί να παίζει προ-

στατευτικό ρόλο.

Η δυσλιπιδαιμία μπορεί εύκολα να οριστεί και να εξηγηθεί,

εάν ετυμολογικά ξεχωρίσουμε τις λέξεις που την αποτελούν.

ΔΥΣ-ΛΙΠΙΔΙΑ-ΑΙΜΙΑ: ΔΥΣ σημαίνει διαταραχή, το ΛΙΠΙΔΙΑ ανα-

φέρεται σε σωματίδια που κατά κύριο λόγο περιέχουν λιπο-

ειδείς ουσίες (πχ χοληστερίνη) και η κατάληξη ΑΙΜΙΑ ότι τα

προηγούμενα συμβαίνουν στο αίμα. Με τον όρο δυσλιπιδαι-

μία λογίζουμε τόσο την αύξηση (ολική χοληστερόλη, LDL και

τριγλυκεριδίων) όσο και την ελάττωση των λιπιδίων και των

λιποπρωτεινών (HDL) από την οποία προκαλείται βλάβη στον

οργανισμό.

ΣΥΝΗΘΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

Η δυσλιπιδαιμία είναι μια σιωπηλή νόσος, που συνήθως δεν

προκαλεί εμφανή συμπτώματα. Η βλαπτική της δράση αφορά

τον αυλό των αρτηριών, στον οποίο προκαλεί στένωση με

ακόλουθη μειωμένη παροχή αίματος σε ζωτικά όργανα. Παρά

το γεγονός ότι δεν υπάρχουν εμφανή συμπτώματα, η δυσλι-

πιδαιμία  μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυ-

ξης καρδιαγγειακής νόσου, συμπεριλαμβανομένης της

νόσου των αιμοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν την καρδιά

(στεφανιαία νόσος), τον εγκέφαλο (αγγειακή εγκεφαλική

νόσος) και τα άκρα (περιφερική αγγειακή νόσος). Αυτές οι

νόσοι μπορεί με τη σειρά τους να οδηγήσουν σε πόνο στο

στήθος, καρδιακή προσβολή, διαλείπουσα χωλότητα (πόνο

κατά τη βάδιση), εγκεφαλικό επεισόδιο καθώς και άλλα προ-

βλήματα.

Γ
ια τη διατήρηση της ζωής εξίσου αναγκαία με

το νερό και το οξυγόνο είναι και τα θρεπτικά

συστατικά (υδατάνθρακες, λίπη, πρωτείνες,

ιχνοστοιχεία και βιταμίνες). Τα λίπη παρέχουν στον

ανθρώπινο οργανισμό ενέργεια (καύσιμο), είναι δο-

μικά συστατικά του βασικού στοιχείου της ζωής –

του κυττάρου- και αποτελούν αρχικές χημικές ενώ-

σεις από τις οποίες βιοσυντίθενται ανθρώπινες ορ-

μόνες. Τα λίπη δεν είναι εξ’ ορισμού βλαβερά στην

υγεία μας. 

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ ΕΛ.ΠΕ.

Σε μια εποχή όπου επικρατεί η κακή διατροφή, η καθιστική ζωή και το κάπνισμα, 

η συχνότητα των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών επεισοδίων αυξάνεται 

ραγδαία, ακόμα και σε νεαρούς ανθρώπους. Η δυσλιπιδαιμία αποτελεί 

έναν ισχυρό προδιαθεσικό παράγοντα που οφείλουμε να εξαλείψουμε 

με ισορροπημένη διατροφή και αερόβια άσκηση.

Δυσλιπιδαιμία: ένας ύπουλος και αθόρυβος αντίπαλος



2323

Ια
τ

ρ
ικ

ά
 θ

έ
μ

α
τ

α
Ια

τ
ρ

ικ
ά

 θ
έ

μ
α

τ
α

Η δυσλιπιδαιμία διακρίνεται σε πρωτοπαθή όταν είναι γονιδια-

κής (κληρονομικής) αιτιολογίας και σε δευτεροπαθή όταν είναι

απότοκος άλλων παθολογικών καταστάσεων ή και κακής διατρο-

φής. Οι πρωτοπαθείς είναι σπανιότερες και ευθύνονται σε ση-

μαντικό βαθμό για την εμφάνιση ισχαιμικών καρδιαγγειακών

νοσημάτων σε μικρότερες ηλικιακές ομάδες (3η και 4η δεκαετία

της ζωής) ενώ οι δευτεροπαθείς σχετίζονται με κακές υγειινο-

διαιτητικές συνθήκες καθώς και με άλλα συνοδά νοσήματα όπως

ο σακχαρώδης διαβήτης, ο υποθυρεοειδισμός, η χρόνια νεφρική

ανεπάρκεια, το νεφρωσικό σύνδρομο, η παχυσαρκία και η χρήση

φαρμάκων (διουρητικά, κορτιζόνη, αναβολικά στεροειδή κ.α.).

ΔΙΑΓΝΩΣΗ:

Η διάγνωση της δυσλιπιδαιμίας τίθεται με μία απλή

εξέταση αίματος αφού προηγηθεί νηστεία 10-12 ωρών.

Τα φυσιολογικά όρια των λιπιδίων εξατομικεύονται ανά-

λογα με την παρουσία ή μη άλλων παραμέτρων που αυ-

ξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο και είναι: 

1) η αρτηριακή υπέρταση ( >140/90 ή λήψη αντιυπερ-

τασικού φαρμάκου), 

2) το κάπνισμα, 

3) η ηλικία (άνδρας > 45 ετών, γυναίκα > 55 ετών), 

4) τα χαμηλά επίπεδα HDL (< 40) και 

5) η ύπαρξη συγγενούς πρώτου βαθμού με εκδήλωση

στεφανιαίας νόσου σε σχετικά μικρή ηλικία (άνδρα < 55

ετών ή γυναίκα < 65 ετών). 

Για όλες τις ομάδες πληθυσμού και ανεξάρτητα από

τον καρδιαγγειακό κίνδυνο υπάρχει δυσλιπιδαιμία όταν 

α) HDL < 40 (άνδρα) ή < 50 (γυναίκα) και 

β) Τριγλυκερίδια > 150. Τα φυσιολογικά επίπεδα της LDL εξα-

τομικεύονται ανάλογα με την ύπαρξη παραγόντων κινδύνου και

νοσημάτων (στεφανιαία νόσος, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο,

ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής, σακχαρώδης διαβήτης).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ:

Η θεραπεία προυποθέτει ολιστική αντιμετώπιση όπως διόρ-

θωση αιτίου δευτεροπαθούς δυσλιπιδαιμίας (πχ. υποθυρεοειδι-

σμού) και ανίχνευση και αντιμετώπιση συνοδών νοσημάτων που

εκθετικά αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο (πχ. κάπνισμα,

υπερκατανάλωση αλκοόλ, υπέρταση, παχυσαρκία κ.α.). Θεμέλιο

στην αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας αποτελεί η υγειινοδιαιτη-

τική αγωγή η οποία συνεπικουρείται, όταν και εφόσον κριθεί

απαραίτητο από τον θεράποντα ιατρό, από φαρμακευτικήή

αγωγή.αγωγή.

Όσο αφορά την υγειινοδιαιτητική αγωγή, σε γενικέςΌσο αφορά την υγειινοδιαιτητική αγωγή, σε γενικές

γραμμές προτείνεται :γραμμές προτείνεται :

Α) Αύξηση της πρόσληψης μακρομοριακών υδατανθράκων και

φυτικών ινών ( φρούτων, λαχανικών, δημητριακών, όσπριων, κα).

Β) Περιορισμό της πρόσληψης γενικά των λιπών και ιδιαίτερα

των κεκορεσμένων (ζωικών) λιπών. Κατανάλωση κατά προτίμηση

άσπρου κρέατος (κοτόπουλο, γαλοπούλα) αντί κόκκινου. Απο-

φυγή τηγανιτών φαγητών και προτίμηση ελαιολάδου έναντι σπο-

ρέλαιων. Προτίμηση γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά. 

Γ) Διακοπή καπνίσματος για τους καπνιστές και περιορισμό

του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα για τους υπέρ-

βαρους. Περιορισμό του αλκοόλ.

Δ) Καθημερινή αερόβια άσκηση για 20-30 λεπτά (γρήγορο περ-

πάτημα, στατικό ή μη ποδήλατο, κολύμβηση).

Είναι επιτακτική η διενέργεια προληπτικού ελέγ-

χου και πρέπει να διενεργείται σε άτομα με:

Οικογενειακό ιστορικό στεφανιαίας νόσου, δυσ-

λιπιδαιμίας ή πρόωρου θανάτου από καρδιαγγει-

ακό νόσημα.

Ύπαρξη άλλων παραγόντων όπως σακχαρώδη

διαβήτη, καπνίσματος, αρτηριακής υπέρτασης.

•• Νοσήματα που συνοδεύονται από δυσλιπιδαι-

μία όπως υποθυρεοειδισμός, νεφρωσικό σύν-

δρομο, υπερκατανάλωση αλκοόλ.

•• Σε κάθε εξέταση προληπτικής ιατρικής που ξε-

κινά:

α. Στην παιδική ηλικία αν υπάρχει οικογενειακό

ιστορικό πρωτοπαθούς δυσλιπιδαιμίας

β. Στην ηλικία των 20 ετών και εφόσον είναι φυ-

σιολογικές οι τιμές των λιπιδίων επαναλαμβάνε-

ται κάθε 3-5 έτη.

Στην πατρίδα μας 10.000 άτομα 

πεθαίνουν κάθε χρόνο 

από στεφανιαία νόσο. 

Μείζων παράγων κινδύνου 

εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου 

είναι η δυσλιπιδαιμία.




