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Μια μεγάλη πρόκληση για το Σωματείο μας αποτέλεσε

ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση της 24ωρης Γενικής

Απεργίας που είχαμε εξαγγείλει, αγωνιζόμενοι για τις

ζωές, την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των εργαζομέ-

νων.

Μια πρόκληση που παρά τις ιδιαίτερες επιδημιολογικές

συνθήκες και το πρωτόγνωρο πλαίσιο που είμασταν

υποχρεωμένοι να σεβαστούμε, δεν επηρέασε στο ελάχι-

στο την αγωνιστικότητα, τον παλμό και την καθολική

συμμετοχή των όλων των εργαζομένων.  

Ταυτόχρονα και παρά την αλγεινή εντύπωση που προ-

κάλεσε η πρωτοφανής μεθόδευση της Εταιρείας να μας

σύρει στα δικαστήρια με μόλις 1,5 ώρα περιθώριο να

προετοιμαστούμε, η συγκεκριμένη απεργιακή κινητοποί-

ηση, έφερε ένα αποτέλεσμα από αυτά που γράφουν ιστο-

ρία στο εργατικό κίνημα.  

Το δικαστήριο αναγνώρισε τόσο τη νομιμότητα για την

οποία η Εταιρεία αμφέβαλλε, αλλά και τη μη καταχρηστι-

κότητα των δίκαιων αιτημάτων μας. Μια ακόμα μεγάλη

νίκη για τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, που έχουν μάθει

να κοιτάνε μπροστά και να σχεδιάζουν το μέλλον τους,

με αισιοδοξία, σεβασμό και αξιοπρέπεια. Ένα μεγάλο

ΕΥΓΕ σε όλους σας και ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από εμάς

που έχουμε την τιμή να σας εκπροσωπούμε.

&�' %� !%�)%*�&�$�""�$ %*�(+#�)� %*��'���%#�$+$�()���"�&���)' #�$ � ���!�%(����$,�����!+���		
�

Το Σωματείο μας εύχεται 
σε όλους τους συναδέλφους, Καλή Ανάσταση. 

Το άγιο Φως της Ανάστασης, 
ας φωτίσει τις ψυχές και τις ζωές όλων μας.
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Αποτελούμενο από τον Δικαστή Ιωάννη Κανάκη, Πρόεδρο Πρωτοδικών και από τη γραμματέα Αναστασία

Καραγγελή.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 16 Μαρτίου 2021 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της ενάγουσας:

Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο

«Ελληνικά Πετρέλαια Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε δια των

πληρεξουσίων δικηγόρων της Αλκιβιάδη Πούλια και Ηλία Καρακατσάνη.

Των εναγομένων:

1) Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα

Ελληνικά Πετρέλαια (Π.Σ.Ε.Ε.Π.)», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παρα-

στάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων Νικολάου Δήμα και Χρήστου Κιούλου, 

2) Κωνσταντίνου Παπαγιαννόπουλου του Σωκράτη, ως προέδρου του άνω σωματείου, ο οποίος παραστάθηκε

μετά των ιδίων ως άνω δικηγόρων και 

3) Γεωργίου Παπακωνσταντίνου του Δημητρίου, υπό την ιδιότητά του ως γενικού γραμματέα του άνω σω-

ματείου, ο οποίος δεν εμφανίσθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο.

Η ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 15-3-2021 αγωγή της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστη-

ρίου τούτου με αριθμό 424/16-3-203.1, προσδιορίσθηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.

Κατά τη συζήτηση της υποθέσεως, οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων που παραστάθηκαν ανέπτυξαν

τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους. 

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Κατά το άρθρο 23 παράγρ. 2 του Συντάγματος, προς το οποίο συμπορεύεται και το άρθρο 19 παράγρ. 1 του

Ν. 1264/82, η απεργία αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συνεστημένα συνδικαλιστικές οργανώσεις

για τη διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, εργασιακών, συνδικαλιστικών και ασφαλιστικών συμφερόν-

των των εργαζομένων. 

Εξάλλου, η άσκηση του δικαιώματος της απεργίας δεν είναι ανέλεγκτη, αλλά υπόκειται στους περιορισμούς

τόσο του άρθρου 25 παράγρ. 3 του Συντάγματος, όσο και του άρθρου 281 του ΛΚ. 

Έτσι τα δικαστήρια ελέγχουν, εκτός από τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων που ο νόμος (1264/82)

ορίζει ότι πρέπει να τηρηθούν για τη νομότυπη άσκηση του δικαιώματος αυτού, αν έχει ασκηθεί κατά τρόπο

που υπερβαίνει προφανώς την καλή πίστη ή τα χρηστά ήθη ή τον κοινωνικό και οικονομικό σκοπό του δικαιώ-

ματος. 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 745/2021

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Η υπέρβαση των ορίων που έχουν τεθεί από τις πιο πάνω διατάξεις στην άσκηση όλων των δικαιωμάτων, κα-

θιστά την απεργία καταχρηστική και συνεπώς παράνομη. 

Αυτό διαπιστώνεται σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση απεργίας, που φέρεται στη δικαστική κρίση, από τη

στάθμιση των αντιτιθεμένων συμφερόντων των απεργών και του εργοδότη, αλλά και από όλη τη μεθόδευση

των απεργιακών κινητοποιήσεων στη συγκεκριμένη αυτή) περίπτωση. 

Ο εργοδότης, κατά των συμφερόντων του οποίου στρέφεται η απεργία, είναι φανερό ότι έχει, σύμφωνα με

τις διατάξεις των άρθρων 68, 70 ΚΠολΔ και 22 παράγρ. 4 Ν. 1264/82, δικαίωμα να ζητήσει να αναγνωρισθεί ότι

ορισμένη απεργία εργαζομένων στην επιχείρησή του είναι παράνομη ή ότι έχει ασκηθεί καταχρηστικά (άλλωστε

παρανομία αποτελεί και η καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος) και επιπλέον την απαγόρευση όμοιας απερ-

γιακής εκδηλώσεως στο μέλλον. 

Περαιτέρω ο κίνδυνος καθώς και η επέλευση μόνο της ζημίας, που εμπεριέχεται στη φύση της απεργίας,

είτε στον εργοδότη είτε στο κοινωνικό σύνολο δεν αποτελεί κατ’ αρχήν στοιχείο καταχρηστικής ασκήσεως. 

Υφίσταται όμως πάντοτε καταχρηστική άσκηση του απεργιακού δικαιώματος, όταν τα αιτήματα των απεργών

τελούν σε πρόδηλη δυσαναλογία με την εκ της απεργίας απειλούμενη ή επερχόμενη ζημία του εργοδότη και

του κοινωνικού συνόλου (Νοβ 32.249, ΑΠ 1370/86 ΔΕΝ 43.657, ΕφΑΘ 8571/98 ΕλΔνη 40.1195). 

Η απεργία μπορεί να χαρακτηρισθεί ως καταχρηστική, εκτός άλλων λόγων, και από το είδος των αιτημάτων

της, όταν αυτά είναι προδήλως παράλογα ή παράνομα (ιδίως όταν είναι αντίθετα προς κανόνες δημοσίας τά-

ξεως), όχι όμως διότι είναι αδικαιολόγητα ή απλώς υπερβολικά. 

Επίσης όταν από την ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών είναι δυνατόν να επέλθει πλήρης καταστροφή ή

ανεπανόρθωτη βλάβη ή πολύ μεγάλη ζημία στην επιχείρηση του εργοδότη (ΑΠ 75/98 ΕλΔνη 40.1364).

Στην προκειμένη περίπτωση, με την κρινόμενη αγωγή, η ενάγουσα ζητεί να αναγνωρισθεί ότι είναι παράνομη

και καταχρηστική η απεργία η οποία έχει κηρυχθεί στις 8-3- 2021 από το πρώτο εναγόμενο συνδικαλιστικό σω-

ματείο, για το χρονικό διάστημα από την 16- 3-2021 και ώρα 07.00 π.μ. έως την Τετάρτη 17-3-2021 και ώρα 07.00

π.μ. και αφορά τους εργαζομένους της επιχείρησής της που παρέχουν υπηρεσίες στις 3 βιομηχανικές εγκατα-

στάσεις διύλισης πετρελαιοειδών, στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και την Θεσσαλονίκη. 

Επίσης η ενάγουσα ζητεί να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι να παραλείπουν στο μέλλον την πραγματοποίηση

απεργιακών κινητοποιήσεων μετά ίδια ή παρεμφερή αιτήματα, καθώς και να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά

εκτελεστή, να επιτραπεί η επίδοση της απόφασης και μετά την ώρα 19.00 και να καταδικασθούν οι εναγόμενοι

στη δικαστική δαπάνη της. 

Η αγωγή αρμοδίως εισάγεται προς συζήτηση στο Δικαστήριο αυτό, κατά την ειδική διαδικασία των περιου-

σιακών (και ειδικότερα εργατικών) διαφορών (άρθρ. 22 παρ. 4 εδ. α' Ν. 1264/82 και άρθρ. 591,614, 621,622

ΚΠολΔ, όπως τα τελευταία αντικ. με το Ν. 4335/15) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων

23 παρ. 2, 25 παρ. 3 του Συντάγματος, 19-22 Ν. 1264/82, 281 ΛΚ, 68, 70, 176, 907, 908 ΚΠολΔ (βλ. ειδικά για τη

νομική βασιμότητα του καταψηφιστικού αιτήματος της απαγόρευσης της επανάληψης απεργίας με ίδια αιτή-

ματα στο μέλλον, ΑΠ 543/13 ΝοΒ 2013, 198, ΑΠ 528/90 ΔΕΝ 1991,455). Πρέπει, επομένως, η αγωγή να ερευνηθεί

και ως προς την ουσιαστική βασιμότητά της.

Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων που εξετάστηκαν στο ακροατήριο, από τα έγγραφα, τα οποία οι

διάδικοι νομίμως προσκομίζουν και επικαλούνται και από τις επιμέρους ομολογίες τους αποδεικνύονται τα

εξής πραγματικά περιστατικά: Το εναγόμενο πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό σωματείο' («Πανελλήνιο Σωματείο

Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια Π.Σ.Ε.Ε.Π.») κοινοποίησε στην ενάγουσα, στις 8-3-2021, εξώδικη δήλωση

με την οποία της γνωστοποίησε την κήρυξη απεργίας για το χρονικό διάστημα από 16-3-2021 και ώρα 07.00

π.μ. μέχρι 17-3-2021 και ώρα 07.00 π.μ., που αφορά τους εργαζομένους της ενάγουσας που παρέχουν υπηρεσίες

στις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαιοειδών, στον Ασπρόπυργο, την Ελευσίνα και την Θεσσαλονίκη. 

Στην προαναφερόμενη δήλωση περιέχοντα τα εξής αιτήματα: «Την λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώ-

πιση των προβλημάτων που αφορούν ζητήματα Υγιεινής και Ασφάλειας. Άμεση διενέργεια προσλήψεων για

την κάλυψη των κενών θέσεων. Άμεση σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την προαγωγή συναδέλ-

φων, ώστε να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις». 

Η εναγομένη είναι πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση πανελλαδικής εμβέλειας στις οποίες η απεργία

κηρύσσεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου, εκτός εάν το καταστατικό τους ορίζει διαφορετικά. 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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Σύμφωνα με το καταστατικό της εναγομένης σε περίπτωση απεργιακών κινητοποιήσεων, το γενικό συμβούλιο

προσδιορίζει το πλαίσιο και τη διάρκεια αυτών και εξουσιοδοτεί το Δ.Σ. για την υλοποίηση και την εξειδίκευση τους

αναφορικά με τη μορφή, τον χρόνο και την τήρηση των διατυπώσεων για τη νόμιμη διεξαγωγή τους. 

Αφορά όμως απεργιακές κινητοποιήσεις, δηλαδή την επανάληψη στο μέλλον απεργίας, της συγκεκριμένης απερ-

γίας που έχει τη μορφή της διαλείπουσας ή επαναλαμβανόμενης απεργίας για τους ίδιους σκοπούς ή αιτήματα και

εφόσον πρόκειται να συνεχισθεί υπό τις ίδιες περιστάσεις και παραβάσεις, ή νέας απεργίας με τα ίδια αιτήματα.

Δικαιούται όμως το ΔΣ να κηρύξει μια μεμονωμένη απεργία. 

Επομένως, είναι αβάσιμος ο πρώτος λόγος της αγωγής, ότι η παραπάνω απεργία είναι παράνομη επειδή η από-

φαση για την απεργία λαμβάνεται από το Γενικό Συμβούλιο. Περαιτέρω, αβάσιμος είναι και ο δεύτερος λόγος της

αγωγής, περί καταχρηστικότητας της απεργίας, αφού δεν αποδείχθηκε ότι η τελευταία υπερβαίνει προφανώς τα

όρια που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ιδία ο κοινωνικός και οικονομικός σκοπός του δικαιώματος

των απεργών (άρθρ. 28! ΑΚ). 

Ειδικότερα, προέκυψε ότι η ενάγουσα έχει πράγματι διαφορές με τους εργαζομένους σ’ αυτή σχετικά με τις συν-

θήκες εργασίας τους και με συνεχόμενα 12ωρα, οι οποίες (διαφορές) έχουν συλλογικό χαρακτήρα που υπερισχύει

της νομικής φύσης των διαφορών αυτών και του διευθυντικού δικαιώματος της ενάγουσας και δικαιολογεί την

άσκηση του δικαιώματος της επίδικης απεργίας (βλ. και ΑΠ 468/12 ΝοΒ 2012,2020). 

Δεν αποδείχθηκε επίσης ότι η επίδικη απεργία, με βάση τους λόγους αυτής, τη μορφή και τη διάρκειά της, προ-

καλεί στο κοινωνικό σύνολο ή στην ενάγουσα δυσανάλογη βλάβη, όπως γενικότερα ισχυρίζεται αυτή. 

Επίσης απορριπτέος κρίνεται και ο ισχυρισμός της ενάγουσας ότι δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα στην ολο-

κλήρωση των εργασιών συντήρησης, λόγω επιπλέον αναγκών σε άζωτο, αφού έχει δική της μονάδα παραγωγής

αζώτου. Εξ άλλου η επιλογή του χρόνου για την κήρυξη της απεργίας ανήκει στην αποκλειστική εξουσία της συν-

δικαλιστικής οργάνωσης η οποία δικαιούται να επιλέξει τον πιο κατάλληλο, κατά την κρίση της χρόνο, που θα εξα-

σφαλίζει τις περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας. 

Συνεπώς η επιλογή εκείνου του χρόνου που ο εργοδότης έχει την μεγαλύτερη ανάγκη παροχής της εργασίας

δεν καθιστά την απεργία καταχρηστική (Καλομοίρης ΕΕΔ 22 σελίδα 1179). Περαιτέρω το στοιχείο της ζημίας είναι

συνυφασμένο με την φύση της απεργίας και δεν μπορεί να διαβαθμιστεί για να αποτελέσει αντικειμενικό κριτήριο

της καταχρηστικότητας της απεργίας. 

Για να πετύχει η απεργία δεν αρκούν περιορισμένες ζημιογόνες συνέπειες, αλλά πρέπει να είναι σοβαρές και

υπολογίσιμες, σε βαθμό που να μπορούν να κάμψουν την αδιαλλαξία του εργοδότη (βλέπε Κουκιάδης Συλλ. Γργ.

Σχέσεις σελ. 514 επ.). Εξάλλου, τέλος, η τελευταία απεργιακή κινητοποίηση των εργαζομένων της ενάγουσας έλαβε

χώρα το 2017. Κατόπιν όλων των παραπάνω η αγωγή πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη. Τα δικαστικά

έξοδα πρέπει να συμψηφιστούν μεταξύ των διαδίκων κατ’ άρθρο 179 του ΚΠολΔ. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Δικάζει ερήμην του τρίτου εναγόμενου και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

Απορρίπτει την αγωγή. Συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα.

Κρίθηκε αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 18/032021.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ
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Οι επιλογές μας ήταν ή να αδρανήσουμε ή να πά-

ρουμε πρωτοβουλίες και να αναλάβουμε δράση, οπότε

το να ενεργοποιήσουμε κοινωνικές, πολιτικές και συν-

δικαλιστικές συμμαχίες για την υπεράσπιση των δικαιω-

μάτων όλων των εργαζομένων ήταν για εμάς

μονόδρομος.

Πραγματοποιήσαμε συνέντευξη τύπου σε αίθουσα

του Μουσείου Μπενάκη, όπου αναπτύξαμε το τρίπτυχο

του Αγώνα των εργαζομένων (συνδικαλιστικό, επικοινω-

νιακό, νομικό) και αναλύθηκαν όλες οι πτυχές των επι-

πτώσεων που θα έχει το ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, τόσο σε

εθνικό, κοινωνικό αλλά και σε επίπεδο Εθνικής Ασφά-

λειας της χώρας.

Οι κρίσιμες συνθήκες επέβαλλαν συσπείρωση ώστε να

αποτρέψουμε επικίνδυνες πολιτικές για το χώρο μας, να

υπερβούμε δύσκολες καταστάσεις και εμπόδια, να ακυ-

ρώσουμε τις δρομολογημένες αρνητικές πολιτικές απο-

φάσεις και τα καταφέραμε μέχρι τώρα όλοι μαζί

ενωμένοι.

Είμαστε όμως βέβαιοι, ότι μέσα από αυτή την τριετή

δράση, αναδείχθηκε και η διαφορά ανάμεσα στο καθη-

μερινό αγώνα έναντι της απραξίας, της εμπιστοσύνης

και της ειλικρίνειας απέναντι στο εμπόριο ψυχών και του

συνολικού συμφέροντος έναντι του προσωπικού βολέ-

ματος. 

Καταφέραμε για πρώτη φορά να πετύχουμε σημαντι-

κές αυξήσεις στο μεγαλύτερο μέρος των παροχών του

Ιατροφαρμακευτικού προγράμματος, συμπεριλήφθηκε

η κάλυψη ΦΠΑ και σε μη συμβεβλημένα νοσοκομεία και

παράλληλα μειώσαμε το οικονομικό του κόστος για

τους εργαζόμενους. Με τους ασφαλέστερους όρους

της αγοράς επιτύχαμε και την συνέχιση του Αποταμιευ-

τικού Προγράμματος μας. 

Αναδείξαμε την αναγκαιότητα αναβαθμίσεων των διυ-

λιστηρίων και παραχωρήσαμε συνέντευξη με στόχο τον

μετασχηματισμό του διυλιστηρίου της Θεσσαλονίκης σε

πρότυπη μονάδα για τον Όμιλο για την παραγωγή ποι-

οτικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά

και για την στρατηγική του θέση στα Βαλκάνια.

Η χρονιά που πέρασε όμως χαρακτηρίστηκε από την

παγκόσμια πανδημία COVID-19 που χτύπησε ανεξαιρέ-

τως όλη την ανθρωπότητα αφήνοντας στο πέρασμά της

πάνω από δύο εκατομμύρια νεκρούς παγκοσμίως.

Αυτή η πρωτόγνωρη λαίλαπα της πανδημίας με τη σω-

ρεία προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, εκμεταλλεύ-

τηκε η εργοδοσία ώστε να συμπιέσει ακόμα

περισσότερο εργατικά δικαιώματα, να ακυρώσει κατα-

κτήσεις δεκαετιών και να επιβάλει αντεργατικές πολιτι-

κές.

Σήμερα μιλάμε για μια γενικευμένη κρίση σε όλα τα

επίπεδα (ενεργειακό,  οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό,

περιβαλλοντικό, θεσμών και αξιών) που αποτελεί την

σύγχρονη και πιο επιθετική εξέλιξη του συστήματος.

Μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το Σωματείο μας

βρέθηκε απέναντι σε πολιτικές και πρακτικές εχθρικές

για τα συμφέροντα των εργαζομένων, δηλώνοντας

παρών απέναντι στις προσκλήσεις σε καθημερινή βάση.

Σε έκτακτο Διοικητικό Συμβούλιο που πραγματοποι-

ήθηκε στις 7/9/2020 μετά από κατάθεση πρότασης μομ-

φής, αποφασίστηκε η αναδιάρθρωση του Προεδρείου

του Σωματείου μας μέσα από απόλυτα νόμιμες και δη-

μοκρατικές διαδικασίες που ορίζονται ρητά στο Κατα-

στατικό μας. 

Το νέο Δ.Σ. παρέλαβε αίτημα 660 συναδέλφων μας για

Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με θέμα μομφή στο Δι-

οικητικό Συμβούλιο, όμως έχοντας την ευθύνη υπερά-

σπισης της υγείας και της ασφάλειας των μελών του

Σωματείου, αλλά και της τήρησης των διαδικασιών και

των νόμων του κράτους για την υγιεινή και ασφάλεια,

αποφάσισε την πραγματοποίηση της απαιτούμενης Συ-

νέλευσης μόλις το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθή-

κες, αφού οι οδηγίες του ΕΟΔΥ απαγόρευσαν ρητά την

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣΕΕΠ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Πέρασαν τρία χρόνια από τότε που οι συνάδελφοι επέλεξαν τους εκπροσώπους τους στο Δ.Σ. του Σωματείου

μας και όλο αυτό το διάστημα ήμασταν στην πρώτη γραμμή του Αγώνα για να υπερασπιστούμε τα δικαιώματά
μας. Ήταν μία περίοδος που χαρακτηρίστηκε από αντεργατικές πολιτικές για το χώρο μας, καθώς από τους πρώ-
τους που μπήκαν στο στόχαστρο των συμφερόντων, ήταν τα ΕΛΠΕ με την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση τους. 
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Σύγκλησή της, σε συμφωνία και με όλα τα υπερκείμενα

συνδικαλιστικά όργανα και θεσμούς.

Η εξέλιξη αυτή προφανώς δεν άρεσε σε κάποιους που

θεώρησαν σκόπιμο να καταθέσουν ασφαλιστικά μέτρα

(4 εξ’ αυτών) εναντίον του Συνδικάτου, λόγω του ότι

είχαν «έννομο συμφέρον» όπως δηλώνουν εγγράφως

και μάλιστα να ζητούν ότι σε περίπτωση που δεν γίνει

ηλεκτρονικά η Γενική Συνέλευση των εργαζομένων,

τότε το Σωματείο να σταματήσει τη λειτουργία του συ-

νολικά.

Το Δικαστήριο με απόφαση του στις 7/10/20, όπως

ήταν απόλυτα φυσιολογικό, απέρριψε στο σύνολό τους

τα ασφαλιστικά μέτρα παραπέμποντας σε τακτική δικά-

σιμο στις 20/01/21, η οποία αναβλήθηκε βάσει ΚΥΑ για

τα μέτρα προστασίας από την πανδημία της COVID-19.

Απέναντι σε όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούν κτήμα

τους το Σωματείο μας, απέναντι στους τόνους λάσπης

που έριξαν, διαστρεβλώνοντας συνειδητά την αλήθεια,

εκείνοι που θεωρούν ότι διορίζονται ελέω Θεού στο

Συνδικάτο, το Σωματείο μας συνέχισε να λειτουργεί και

μάλιστα κατά γενική ομολογία με πολύ καλύτερο βημα-

τισμό, σαφώς πιο οργανωμένο και με πολύ καλύτερα

αποτελέσματα.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει όμως στην 24ωρη

απεργία μας και την δικαστική διαμάχη που προέκυψε

με ευθύνη της Εταιρείας για τα θέματα της κάλυψης

των Οργανικών κενών και των απαιτούμενων προσλή-

ψεων, αφού την καλούσαμε να μη μείνει σε λόγια, υπεκ-

φυγές και ανεύθυνες δικαιολογίες και καθυστερήσεις

και να εφαρμόσει στην πράξη μέσα από το τρίπτυχο

Προσδιορισμός Προβλήματος– Εξεύρεση Λύσης – Χρο-

νοδιάγραμμα Επίτευξης, δρομολογώντας επιτέλους τις

απαραίτητες προσλήψεις, δίνοντας παράλληλα λύσεις

στα θέματα Ασφάλειας των εγκαταστάσεων που η ίδια

δημιούργησε.

Έχοντας από πλευράς μας εξαντλήσει κάθε μορφής

καλοπροαίρετο διάλογο στις συναντήσεις με τα στελέχη

της Εταιρείας μας, προχωρήσαμε σε Έκτακτο Διοικη-

τικό Συμβούλιο όπου αποφασίστηκαν ομόφωνα κινητο-

ποιήσεις, με πρώτη μια προειδοποιητική 24ωρη απεργία

στις 16/3/2021.

Η αδιάλλακτη τακτική της Εταιρείας συνεπικουρού-

μενη και από την απαράδεκτη στάση του Υπουργείου

όπου άνοιξε τα δικαστήρια εν μέσω πανδημίας, μόνο για

να δικάσει εργαζόμενους, μας οδήγησε στις δικαστικές

αίθουσες, όπου η ανεπιτυχής προσπάθεια από όλους

τους... ενδιαφερόμενους να "φυλακιστούν" οι ελπίδες

όλου του συνδικαλιστικού κινήματος για ασφαλέστερες

συνθήκες εργασίας, οδήγησε σε μια ιστορική απόφαση

για το ΠΣΕΕΠ που έθεσε τις βάσεις για να τρέξουν οι

εξελίξεις και να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διαδικα-

σίες για προσλήψεις και την κάλυψη των Οργανικών

κενών.

Ειδικότερα για την περίοδο Ιανουάριος 2020 έως Μάρ-

τιος 2021 σας αναφέρουμε τα σημαντικότερα σημεία

της Δράσης του Σωματείου:

Κομβικής σημασίας για τη δράση του Συνδικάτου μας

ήταν η υπογραφή της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας,

καθώς και η υπογραφή του Εσωτερικού Κανονισμού.

Έπειτα από μία ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω των συνθη-

κών (πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου των Διευθυντών,

μέτρα καταπολέμησης COVID-19) και επίπονη διαπραγ-

μάτευση, κατορθώσαμε να υπογράψουμε την πρώτη

συλλογική σύμβαση εργασίας με γενική αύξηση μετά

από μία δεκαετία. 

Αναμφίβολα πρόκειται για μία σύμβαση με θετικό πρό-

σημο, η οποία  προσπάθησε  και κατάφερε να βελτιώσει

τα οικονομικά των εργαζομένων, αλλά και την καθημε-

ρινότητά τους. Παρότι βελτιώσαμε ξεκάθαρα τις συνθή-

κες για τους νέους συναδέλφους, δεν καταφέραμε να

απαλείψουμε εντελώς την οικονομική διαφορά και αυτό

μας άφησε μία πικρή γεύση, όμως στο σύνολο της πρό-

κειται για μία συμφωνία η οποία κρίθηκε με την ψήφο

της συντριπτικής πλειοψηφίας των συναδέλφων, ως

απόλυτα επιτυχημένη. Τέλος, η υπερψήφιση της νέας

ΕΣΣΕ σχεδόν από το σύνολο των μελών του Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

ανέδειξε την σημασία της ενωτικής και συντονισμένης

προσπάθειας όλων μας.

Στον Εσωτερικό Κανονισμό Εργασίας επικαιροποι-

ήσαμε τα σημεία εκείνα που έπρεπε και προχωρήσαμε

στην υπογραφή του για μία τριετία, αντίστοιχα με τη

συλλογική μας σύμβαση.

Επειδή οι στόχοι μας για την Ασφάλεια είναι ξεκάθα-

ροι και η Ασφάλεια ως έννοια δεν αποτελεί για εμάς

μόνο ένα σύνθημα, από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε

την ευθύνη του Συνδικάτου δεσμευτήκαμε ότι ο αγώ-

νας θα είναι συνεχής και ασταμάτητος για την κάλυψη

των κενών οργανικών θέσεων. 

Η  δράση του Σωματείου συνεχίστηκε και σε  άλλα θέ-

ματα της καθημερινότητας δίνοντας έμφαση σε ζητή-

ματα Υγιεινής και Ασφάλειας, όπου πραγματοποιήθηκαν

μία σειρά από συντονισμένες ενέργειες με στόχο την

Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 

και Εσωτερικού Κανονισμού

Υγιεινή και Ασφάλεια  
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παροχή ασφαλούς και  υψηλής ποιότητας φαγητού

στους  εργαζόμενους.

Σε συνεργασία με τις Επιτροπές Υγιεινής και Ασφά-

λειας συνεχίσαμε τις συναντήσεις με την Διοίκηση της

Εταιρείας έτσι ώστε  να δοθούν οι απαιτούμενες και εν-

δεδειγμένες λύσεις τόσο σε προβλήματα του παρελθόν-

τος που συνέχισαν να μας απασχολούν όσο και σε

ζητήματα που έτρεχαν καθημερινά τα οποία επηρέασαν

σημαντικά την Υγιεινή και Ασφάλεια των εργαζομένων.

Δεν επιτρέψαμε κανενός είδους Διευθυντικής αυθαι-

ρεσίας σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας, ήμασταν και

θα συνεχίσουμε να είμαστε θεματοφύλακες σε οποιοδή-

ποτε πρόβλημα προκύπτει.

Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τη θυσία των συναδέλφων

μας στο τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015 και τη-

ρώντας όλα τα μέτρα που προβλέπονταν από το πρωτό-

κολλο για την COVID-19 πραγματοποιήσαμε τρισάγιο

στο μνημείο που έχει στηθεί στις εγκαταστάσεις του

Ασπροπύργου, καθώς και επιμνημόσυνη δέηση για τους

αδικοχαμένους συναδέλφους μας στο τραγικό δυστύ-

χημα στις εγκαταστάσεις της Ελευσίνας το 1992.

Έπειτα από το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου

2015,  ο σχεδιασμός και η ολοκλήρωση του General Shut-

down στον Ασπρόπυργο ήταν απαιτητικός και δύσκολος

μιας και δεν υπήρχε το παραμικρό περιθώριο για οποι-

οδήποτε έλλειμμα σε θέματα Ασφάλειας τόσο των ερ-

γαζομένων όσο και των Εγκαταστάσεων.

Φροντίσαμε από νωρίς να παρακολουθούμε το σχε-

διασμό της Εταιρείας όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα,

τα συνεργεία που θα εργάζονταν, την επάρκεια  και την

ποιότητα των ανταλλακτικών κ.α. και λίγο πριν την

έναρξη της γενικής συντήρησης πραγματοποιήσαμε συ-

νάντηση με τους υπευθύνους Διευθυντές για το shut-

down, εκφράζοντας τους την ισχυρή βούληση μας πως

δεν θα επιτρέψουμε καμία έκπτωση στην Ασφάλεια των

εργαζομένων.

Έπειτα από σχεδόν δυόμισι μήνες σκληρής, απαιτητι-

κής και υψηλότατου επιπέδου εργασίας από τους συνα-

δέλφους, ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα

το πιθανώς μεγαλύτερο Shutdown στην ιστορία των ΒΕΑ

και για αυτό το λόγο οφείλουμε να συγχαρούμε, για

άλλη μια φορά, όλους τους συναδέλφους για τις τιτά-

νιες προσπάθειές τους, την τεχνογνωσία, το υψηλότατο

αίσθημα ευθύνης και αυταπάρνησης που επέδειξαν εν

μέσω των ιδιαίτερων συνθηκών της πανδημίας COVID-

19.

Στο θέμα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Ομίλου

και έπειτα από τις δηλώσεις του πρωθυπουργού όπου

ξεκαθάρισε ότι στόχος της κυβέρνησης του είναι η πλή-

ρης ιδιωτικοποίηση των Ελληνικών Πετρελαίων, πραγ-

ματοποιήσαμε στις αρχές του έτους συνάντηση με τον

αρμόδιο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Χα-

τζηδάκη.

Στον Υπουργό εκθέσαμε και αναλύσαμε όλη μας την

επιχειρηματολογία για το πλήγμα που θα προκαλέσει

τόσο στην Εθνική ασφάλεια, την εθνική οικονομία,

καθώς και τις κοινωνικές επιπτώσεις στους πολίτες της

χώρας μια ενδεχόμενη περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του

Ομίλου. Από την πλευρά του ο κ. Χατζηδάκης μας ξεκα-

θάρισε ότι υπάρχει η βούληση από την πλευρά της κυ-

βέρνησης να προχωρήσει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση

των ΕΛΠΕ με την πρώτη δυνατή ευκαιρία, μιας και η πα-

ρούσα οικονομική συγκυρία δεν εξυπηρετεί τα συμφέ-

ροντα της κυβέρνησης.

Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό στον καθένα, το θέμα

της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ απλά δεν έχει κλείσει,

διότι από πλευράς κυβερνώντων η απόφασή τους είναι

να τεθεί σε εφαρμογή στην πρώτη δυνατή ευκαιρία που

θα τους δοθεί.

Εμείς, λοιπόν, οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι, ενωμέ-

νοι γύρω από το θεσμό του Σωματείου μας, με ξεκάθαρο

στόχο και στρατηγική για να εμποδίσουμε τις λανθασμέ-

νες πολιτικές αποφάσεις που στόχο έχουν το ξεπούλημα

του Ομίλου. 

Ο Αγώνας για να γίνει πράξη το όνειρο και το όραμα

των εργαζομένων στα διυλιστήρια και στις εξέδρες πα-

ραγωγής πετρελαιοειδών συνεχίστηκε με τις αλλεπάλ-

ληλες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν με τους

εκπροσώπους των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής,

στους οποίους έγινε αναλυτική παρουσίαση της αναλο-

γιστικής μελέτης έτσι ώστε να τοποθετηθούν θετικά

απέναντι στο δίκαιο αίτημά μας.

Γενική Συντήρηση ΒΕΑ
Αναλογιστική Μελέτη

Αποτροπή της πλήρους Ιδιωτικοποίησης του Ομίλου  
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Τελευταία κίνηση για το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν η

επιστολή που εστάλη στο αρμόδιο Υπουργείο ζητώντας

ακρόαση από τους υπεύθυνους, μιας και εκτιμούμε ότι

πέρασε ένα σεβαστό χρονικό διάστημα από την ημερο-

μηνία που καταθέσαμε την μελέτη μέχρι και τις αρχές

Φεβρουαρίου 2021 όπου στείλαμε την προαναφερόμενη

επιστολή.

Είναι ένα ζήτημα διαχρονικό το οποίο εκτιμούμε ότι

θα χρειαστεί διαρκή αγώνα, αρκετή επιμονή και υπο-

μονή από την πλευρά μας μέχρι να πετύχουμε το καλύ-

τερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ένα πάγιο και διαχρονικό αίτημα του Σωματείου μας

είναι η αναγνώριση της ειδικότητας του Χειριστή Παρα-

γωγής και Διακίνησης Εμπορίας Πετρελαίου,  καθώς

αποτελεί τεράστια αδικία για τους συναδέλφους που ερ-

γάζονται σε απαιτητικό από πλευράς εξειδικευμένων

γνώσεων και επικίνδυνο περιβάλλον εργασίας, να μην

αναγνωρίζεται η ειδικότητά τους, αλλά αντίθετα να λο-

γίζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες.

Επιτέλους, μετά από χρόνια και με συντονισμένες

προσπάθειες του Σωματείου, της Ομοσπονδίας μας και

του  Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, το χρόνιο αίτημα

του Σωματείου μας παίρνει σάρκα και οστά, με την έγ-

κριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω ΕΣΠΑ, της

χρηματοδότησης Επικαιροποίησης των Επαγγελματικών

Περιγραμμάτων του Χειριστή Μονάδων Παραγωγής Πε-

τρελαιοειδών και Χειριστή Διακίνησης και Εμπορίας Πε-

τρελαιοειδών.

Η πανδημία COVID-19 που έπληξε όλο τον κόσμο δεν

μπορούσε να αφήσει αλώβητο και τον μικρόκοσμο της

Εταιρείας μας. Από την πρώτη στιγμή ήρθαμε σε επαφή

με την Εταιρεία για να εξετάσουμε από κοινού πώς μπο-

ρούμε να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή την τρομερά δύ-

σκολη κατάσταση, ώστε να εξασφαλίσουμε στο μέγιστο

βαθμό την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων.

Οι συνάδελφοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες

COVID-19 και κινδύνευε περισσότερο η υγεία τους προ-

στατεύτηκαν παραμένοντας μακριά από την εργασία

τους, δόθηκαν άδειες ειδικού σκοπού σε όλους τους ερ-

γαζόμενους που τις δικαιούνταν, εφαρμόστηκαν προ-

γράμματα τηλεργασίας, ενώ σε συναδέλφους της

βάρδιας για την αποφυγή συγχρωτισμού εφαρμόστηκε

ένα σκληρό και επίπονο πρόγραμμα εργασίας για την μη

περαιτέρω διάδοση του ιού. Όταν για ανεξήγητους λό-

γους η Εταιρεία περιόρισε τα τεστ για την COVID-19, το

Σωματείο παρενέβη άμεσα ώστε να επανέλθει ο προ-

ηγούμενος σχεδιασμός.  

Στο κρίσιμο πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τα

κρούσματα στο Τμήμα της Πυρασφάλειας των ΒΕΘ, το

οποίο οδήγησε σε οριακή λειτουργία του Τμήματος, δεν

δεχτήκαμε την προσπάθεια της Εταιρείας να υποβαθμί-

σει την ειδικότητα του πυροσβέστη οδηγού, με ένταξη

στο Τμήμα άλλων συναδέλφων με μοναδικό κριτήριο

την κατοχή επαγγελματικού διπλώματος οδήγησης.

Είμαστε υπερήφανοι για την υπεύθυνη στάση που

κράτησαν οι συνάδελφοί μας όσον αφορά τα ατομικά

μέτρα προστασίας και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

που επέδειξαν, αλλά οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και

να συγχαρούμε ιδιαιτέρως τους συναδέλφους που ερ-

γάστηκαν στο ιδιαίτερα απαιτητικό έκτακτο πρόγραμμα

βάρδιας αγόγγυστα και αποδεικνύοντας για μία ακόμη

φορά το υψηλό αίσθημα ευθύνης, δείχνοντας το πόσο

σέβονται και στηρίζουν τη δουλειά τους.

Κατά την διάρκεια των ιδιαίτερων συνθηκών COVID-

19 στην Θεσσαλονίκη, ολοκληρώθηκε με επιτυχία η γε-

νική συντήρηση του Πολυπροπυλενίου. 

Το Σωματείο δρομολόγησε έγκαιρα συναντήσεις με

την εταιρεία, όπου αναλύθηκαν στην λεπτομέρειά τους

όλα τα θέματα και τα ιδιαίτερα προβλήματα του συγκε-

κριμένου σταματήματος.

Αναγνώριση ειδικότητας Χειριστή

Πρόγραμμα καταπολέμησης εξάπλωσης COVID-19
Γενική Συντήρηση Πολυπροπυλενίου
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Η Καθημερινότητα 
των εργαζομένων

Τα καθημερινά προβλήματα και οι αντικειμενικές δυ-

σκολίες της φύσης της εργασίας μας σε συνδυασμό με

τις διαφορετικές κουλτούρες των τριών εγκαταστά-

σεων καθιστά την αντιμετώπιση τόσο του πλήθους των

προβλημάτων όσο και την διαφορετικότητα τους μια

δύσκολη εξίσωση.

Με συνεχείς παρεμβάσεις μας άλλοτε συμβουλευτι-

κού χαρακτήρα αλλά τις περισσότερες φορές με τον

απαιτούμενο δυναμισμό κατορθώσαμε, πάντα με την

συμβολή των ίδιων των εργαζομένων, να κάνουμε την

καθημερινότητα τους πιο ανεκτή. 

Σίγουρα υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης αλλά

πιστεύουμε ότι κινούμαστε προς την σωστή κατεύ-

θυνση με δράσεις όπως οι ακόλουθες:

Πραγματοποιήθηκαν Παρεμβάσεις – Διαμαρτυρίες

για να μην εφαρμοστούν οι αλλαγές στην έκδοση

Αδειών Εργασίας – Μετρήσεων Αερίων.

Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις στο Τμήμα Πυρα-

σφάλειας ΒΕΑ και ΒΕΕ

Στο πλαίσιο της Αλληλεγγύης και της Ευαισθησίας

που έχουμε οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ προσφέραμε

σχολικά είδη για τα παιδιά στην Κιβωτό του κόσμου

στην Αθήνα και στο Χαμόγελο του Παιδιού στη Θεσ-

σαλονίκη.

Το σύνολο της αμοιβής του Προέδρου ΠΣΕΕΠ, που

προκύπτει από  τη συμμετοχή του στην Επιτροπή  Ερ-

γασιακών Θεμάτων, προσφέρεται σε κοινωφελή

ιδρύματα και συλλογικότητες που έχουν ανάγκη τη

συνεχή και ανιδιοτελή στήριξή μας.  

Πραγματοποιήθηκαν εθελοντικές αιμοδοσίες που ενί-

σχυσαν τις Τράπεζες Αίματος του ΠΣΕΕΠ, που τόσο

είχαμε ανάγκη. 

Διοργανώθηκε ο Διαγωνισμός Ζωγραφικής των παι-

διών των εργαζομένων αλλά δυστυχώς χωρίς τις εκ-

δηλώσεις βραβεύσεων λόγω της COVID-19. 

Το Σωματείο μας συνέχισε την Κοινωνική – Εργατική

Δράση Αλληλεγγύης με παρεμβάσεις στήριξης σε ερ-

γασιακούς χώρους που απευθύνθηκαν σε εμάς και

είχαν ανάγκη τη συμπαράσταση μας.

Συνεχίσαμε να στηρίζουμε τις αθλητικές δραστηριό-

τητες των συναδέλφων μας με οικονομικές ενισχύ-

σεις στο μέτρο των δυνατοτήτων μας, προσβλέπον-

τας σε αναβάθμιση και περαιτέρω ενίσχυσή τους

όταν ξεπεραστούν οι επιπτώσεις της πανδημίας.

Με τη σοβαρότητα και την ειλικρίνεια που απαιτείται

συνεχίζουμε να διεκδικούμε την πλήρη εφαρμογή

των όρων της Δήλωσης – Συμφωνίας 2016 που προ-

βλέπει ενίσχυση των οργανογραμμάτων, αλλά και ερ-

γασιακή κατοχύρωση-ένταξη στα ΕΛΠΕ των

εργολαβικών συναδέλφων μας που καλύπτουν πά-

γιες και διαρκείς ανάγκες.

Στο πλαίσιο της κοινωνικής δράσης των εργαζομέ-

νων που εκπροσωπούμε καταθέσαμε πρόταση προς

την Εταιρεία ένα σεβαστό μέρος από τον προϋπολο-

γισμό για την ετήσια εκδρομή των εργαζομένων να

αξιοποιηθεί ώστε να αγοραστούν για το ΕΣΥ (ανα-

πνευστικές συσκευές ή τρία ασθενοφόρα) έτσι ώστε

οι εργαζόμενοι να προσφέρουμε το ελάχιστο σε

αυτή την πανδημία που βιώνουμε όλοι μας. 

Δυστυχώς η πρόταση μας δε βρήκε μέχρι στιγμής

ανταπόκριση.
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Αυτήν τη διαδρομή θα συνεχίσουμε, όλοι μαζί.όλοι μαζί.

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας και διαμορφώνουμε τη στρατηγική μας για το μέλλον. 

Για ένα καλύτερο εργασιακό περιβάλλον που μπορούμε και πρέπει να διεκδικήσουμε. 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ & ΣΤΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ

ΕΧΕΙΣ ΚΡΙΣΗ, ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ! ΕΧΕΙΣ ΚΡΙΣΗ, ΕΣΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ! 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΘ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

Η καθημερινή επαφή με τους εργαζόμενους αποτέλεσε

σημαντικό όπλο για την αντιμετώπιση όσων θεμάτων

άπτονται των αρμοδιοτήτων του ΠΕ.ΣΥ. μιας και αυτός

ήταν και ο κεντρικός μας στόχος. 

Σταθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους, όπου και όταν

χρειάστηκαν τη βοήθεια μας, μέσα από δράσεις τόσο σε

εργασιακό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο παρόλο που κά-

ποιοι θεώρησανκτήμα τους το ΠΕ.ΣΥ. προσπαθώντας να

αμαυρώσουν θεσμικές και συλλογικές λειτουργίες. 

Η περαιτέρω αναβάθμιση των Μονάδων, η κάλυψη  των

οργανικών θέσεων εργασίας, η εξάλειψη της εργολαβοποί-

ησης, αλλά και η περαιτέρω θωράκιση των απαραιτήτων

συνθηκώνυγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς

είναι στο προγραμματικό πλαίσιο δράσης και για τη νέα

χρονιά, ενταγμένο φυσικά στο γενικότερο προγραμματι-

σμό του Σωματείου μας,όντας το ΠΕΣΥ ΒΕΘ αναπόσπαστο

κομμάτι του ΠΣΕΕΠ, έχοντας συνείδηση πως ενωμένοι

όλοι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ, μπορούμε να υπερασπι-

στούμε και να διευρύνουμε κατακτήσεις και δικαιώματα,

να στηρίξουμε τη δουλειά και τη ζωή όλων μας.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Ο Απολογισμός μας είναι μια απλή καταγραφή των δράσεων του Σωματείου μας που στόχο είχε να υπηρετήσουμε με

ευθύνη την προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφωνμας. Είμαστε σίγουροι ότι μεγάλος νικητής του Απολογισμού

θα είναι οι εργαζόμενοι και το Σωματείο μας.

Σας καλούμε να σταθείτε δίπλα στο Σωματείο μας, γιατί σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, με τηνκρίση της πανδημίας να

επηρεάζει τις ζωές όλων μας, επιβάλλουν Ενότητα, Συσπείρωση,Υπευθυνότητα και αποφάσεις που θα δίνουν απαντήσεις

σε κάθε διαλυτική και ισοπεδωτική πρακτική, τόσο για την εργασία μας όσο και για τον κοινωνικό ρόλο των ΕΛΠΕ. 



Εργατική Πρωτομαγιά στην Ελλάδα
Τα πρώτα εργατικά κινήματα στον ελλα-

δικό χώρο δημιουργήθηκαν ταυτόχρονα με

την ανάπτυξη της καπνοκαλλιέργειας τον

19ο αιώνα. 

Η πρώτη απεργία στον τότε υπό οθωμα-

νική διοίκηση ελλαδικό χώρο, έλαβε χώρα

την Πρωτομαγιά του 1888 στην πόλη της

Δράμας, από τους καπνεργάτες με κύριο αί-

τημα τις δέκα ώρες εργασίας, καθώς εκείνη

την εποχή οι εργάτες εργάζονταν από δώ-

δεκα έως και δεκατρείς ώρες ημερησίως.

Το 1892 έγινε η πρώτη πρωτομαγιάτικη

συγκέντρωση στο νεοελληνικό κράτος, από

το Σοσιαλιστικό Σύλλογο του Καλλέργη. Το

1893, 2.000 εργάτες διαδήλωσαν ζητώντας

οκτάωρο, Κυριακή αργία και κρατική ασφά-

λιση στα θύματα εργατικών ατυχημάτων.

Το 1894, γίνεται μια μεγάλη συγκέντρωση

με τα ίδια αιτήματα που λήγει με 10 συλλή-

ψεις και τον Αύγουστο ακολουθεί η σύλ-

ληψη του σοσιαλιστή Σταύρου Καλλέργη.

Ο πρώτος νεκρός στις κινητοποιήσεις της

Ελλάδας

9 Μαΐου 1936: Η μητέρα του Τάσου Τούση

θρηνεί τον γιο της, τον πρώτο νεκρό της αι-

ματηρής καταστολής της διαδήλωσης των

καπνεργατών της Θεσσαλονίκης.

Το 1936 κορυφώνονται οι διαδηλώσεις

από τους καπνεργάτες της Θεσσαλονίκης.

Τα γεγονότα ξεκίνησαν γύρω στον Φε-

βρουάριο, με κατάληψη ενός εργοστασίου

ύστερα από την απόρριψη των αιτημάτων

των εργατών και συνεχίστηκε με συμπαρά-

σταση καπνεργατών από άλλα εργοστάσια.

Εναντίον τους χρησιμοποιήθηκε τόσο η

αστυνομία όσο και ο στρατός. Οι εργατικές κινητοποιήσεις κορυ-

φώθηκαν στην πόλη τον Μάιο του 1936, με τη μεγάλη απεργία και

διαδήλωση των καπνεργατών, που πνίγηκε στο αίμα από την δικτα-

τορική κυβέρνηση Μεταξά, με συνολικά δώδεκα νεκρούς ανάμεσα

στους οποίους και ο 25χρονος αυτοκινητιστής Τάσος Τούσης, στη

διασταύρωση Εγνατία και Βενιζέλου.

Η φωτογραφία που απαθανάτισε την μητέρα του να τον θρηνεί

μόνη στο μέσον του δρόμου, στη διασταύρωση των οδών Βενιζέ-

λου και Εγνατία, δημοσιεύθηκε στον Τύπο και αποτέλεσε την έμ-

πνευση του Γιάννη Ρίτσου για την συγγραφή της συλλογής του Ο

Επιτάφιος. Το 1937 καθιερώθηκε η Πρωτομαγιά ως “Ημέρα Εορτα-

σμού της Εργασίας”, και η τελευταία εβδομάδα του Απριλίου ως

«Εβδοµάς Εργατικής Αµίλλης».

Η εκτέλεση 200 Ελλήνων κομμουνιστών
Στην Καισαριανή την 1η Μαΐου 1944, η εργατική Πρωτομαγιά συ-

νέπεσε με την εκτέλεση 200 Ελλήνων πατριωτών, κομμουνιστών

και αριστερών αγωνιστών, ως αντίποινα για τον φόνο ενός Γερμα-

νού στρατηγού και των τριών συνοδών του, που έγινε στις 27 Απρι-

λίου 1944 σε τοποθεσία κοντά στους Μολάους Λακωνίας. Οι 200

της Καισαριανής μεταφέρθηκαν απ’ το στρατόπεδο Χαϊδαρίου,

όπου ήταν κρατούμενοι, στο σκοπευτήριο της Καισαριανής και εκεί

εκτελέστηκαν από τις γερμανικές δυνάμεις κατοχής. Η ίδια ημέρα

είναι ημέρα ιστορικής τιμής και μνήμης.

1889 Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, καθιερώ-

νεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

1924 Αιματηρά επεισόδια μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομίας ση-

μειώνονται στη μεγάλη συγκέντρωση που διοργανώνει το ΚΚΕ

στην πλατεία Θεάτρου για την Εργατική Πρωτομαγιά, με αποτέλε-

σμα να σκοτωθεί ένα άτομο και να τραυματιστούν 17. Ο βουλευτής

των Φιλελευθέρων Κώστας Ζαβιτσιάνος κάνει λόγο για «ερυθρό

κίνδυνο».

1998 Με συγκεντρώσεις στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τις

άλλες μεγάλες πόλεις γιορτάζεται η Εργατική Πρωτομαγιά. Ως κεν-

τρικό αίτημα, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Χρήστος Πολυζωγόπουλος,

θέτει τη διεκδίκηση του 35ωρου και τη μείωση των ωρών εργασίας,

χωρίς παράλληλη μείωση των αποδοχών.

Η Πρωτομαγιά γιορτάστηκε πρώτη φορά μαζικά στη χώρα μας το 1893

μπροστά από το Παναθηναϊκό Στάδιο με 2000 συγκεντρωμένους

Την πρώτη Μαΐου γιορτάζεται η μέρα των
εργατών. Είναι στην πραγματικότητα η κα-
θιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των ερ-
γατών του Σικάγου. Αποτέλεσε μια από τις
κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων
στη νεότερη εποχή. Το Μάη του 1886 τα
εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθη-
καν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8
ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Εορτάζεται επίσης και σαν μέρα των λου-
λουδιών και της Άνοιξης.

Η πρώτη του Μάη, είναι μέρα ορόσημο 
για τους αγώνες του εργάτη σε όλο τον κόσμο
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Aντιδράσεις για τη μετατροπή 

του ΘΡΙΑΣΙΟΥ σε covid-19 νοσοκομείο

Η
μετατροπή του Νοσοκομείου του Θριασίου, σε νοσοκομείο ανα-

φοράς, αποκλειστικά για τον covid-19 προκάλεσε μεγάλες αντι-

δράσεις, στους πολίτες των δήμων της Δυτικής Αττικής, αλλά και

στους εργαζόμενους, αφού είναι το μοναδικό νοσοκομείο της δυτικής

Αττικής, το οποίο έχει εξειδικευμένη μονάδα για περιστατικά βαρέων

εγκαυμάτων, που βρίσκεται στην καρδιά μίας Βιομηχανικής Ζώνης.

Όλα, μάλιστα, αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που τα Κέντρα Υγείας

της περιοχής, έχουν μετατραπεί σε Κέντρα Εμβολιασμού, με απο-

τέλεσμα τη διάχυτη ανασφάλεια των κατοίκων της περιοχής του

Θριασίου Πεδίου.

Η Δυτική Αττική για άλλη μια φορά αντιμετωπίζεται ως πίσω αυλή

της Αθήνας”. “Το Θριάσιο Νοσοκομείο καλύπτει τις ανάγκες της Δυ-

τικής Αττικής, όπου λειτουργούν μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις,

που απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους με το κίνδυνο των εργατι-

κών ατυχημάτων να υφίσταται διαρκώς”. 

Το Θριάσιο είναι το μοναδικό Νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής

που αν και υποστελεχωμένο εξυπηρετεί ήδη εκατοντάδες ασθενείς

με άλλες παθήσεις καθώς και 450.000 κατοίκους της ευρύτερης πε-

ριοχής, μιας περιοχής όπου τα Κέντρα Υγείας υπολειτουργούν και

αυτά υποστελεχωμένα. Η μετατροπή του σε νοσοκομείο αποκλει-

Πανθριασιακή Απεργία από το ΕΚΕΔΑ

Το Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας-Δυτικής Αττικής.

μετά αυτών των εξελίξεων προκηρύξε 24ωρη Πανθρια-

σιακή Απεργία, την Δευτέρα 12 Απριλίου, διεκδικώντας

την ανάκληση απόφασης της μετατροπής του ΘΡΙΑΣΙΟΥ

Νοσοκομείου σε Νοσοκομείο COVID. επίσης ζητά:

•• Την ενίσχυση του ΘΡΙΑΣΙΟΥ και των Κέντρων

Υγείας: Ελευσίνας, Ασπροπύργου και Μεγάρων με άμε-

σες προσλήψεις μονίμου προσωπικού και μονιμοποίηση

των συμβασιούχων. Δημιουργία Κέντρου Υγείας στην

Μάνδρα.

• • Να εξεταστεί σοβαρά η πρόταση των νοσοκομει-

ακών γιατρών για την επίταξη ιδιωτικών κλινικών για τη

νοσηλεία των διασωληνωμένων ασθενών που παραμέ-

νουν εκτός ΜΕΘ.

• • Λήψη άμεσων μέτρων προστασίας της υγείας στους

χώρους δουλειάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

• • Να στελεχωθούν άμεσα οι αρμόδιες ελεγκτικές

υπηρεσίες του κράτους και να διενεργηθούν έλεγχοι

σε όλους τους χώρους δουλειάς.

• • Πραγματοποίηση δωρεάν μαζικών τεστ σε όλους

τους εργαζόμενους σε κάθε χώρο δουλειάς, με ευθύνη

κράτους και εργοδοσίας.

• • Διασφάλιση όλων των εργασιακών δικαιωμάτων (μι-

σθοί κλπ) των εργαζομένων που νοσούν οι ίδιοι ή μπαί-

νουν προσωρινά σε καραντίνα.

• • Ασφαλή μεταφορά των εργαζομένων προς και από

την δουλειά, με πύκνωση των Μέσων Μαζικής Μεταφο-

ράς. Συχνές απολυμάνσεις  στα πούλμαν των εταιρειών.

στικά για Covid-19 θα στερήσει από τις υπηρεσίες

του μια εκτεταμένη περιοχή και τους εκατοντά-

δες ασθενείς που εξυπηρετεί.

Ήδη, σύμφωνα καταγγελίες, λίστες αναμονής

σε κλινικές για άλλες παθήσεις αριθμούν εκατον-

τάδες ασθενείς, πολλές από αυτές έχουν μετα-

τραπεί πρόχειρα σε κλινικές για Covid-19, ενώ ο

χρόνος αναμονής για χειρουργεία σε πολλές πε-

ριπτώσεις ξεπερνά τους έξι και δέκα μήνες. 

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ

Απέναντι στην επικίνδυνη και ανερμάτιστη πολιτική της κυ-

βέρνησης που επιχειρεί να γυρίσει τις υγειονομικές συνθήκες

στο Θριάσιο δεκαετίες πίσω, σε πλήρη ταύτιση με τη σχεδιαζό-

μενη αναβίωση των εργασιακών συνθηκών στη χώρας μας

εκατό χρόνια πριν, το Σωματείο μας αποφάσισε τη συμμετοχή

μας στη κινητοποίηση του ΕΚΕΔΑ με 4ωρη Στάση Εργασίας από

11:00 έως 15:00 στις Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσί-

νας. 

Αγωνιζόμαστε για ανθρώπινες συνθήκες περίθαλψης, σεβα-

σμό στην αξιοπρέπεια των εργαζομένων, άμεση ανάκληση

όλων των αποφάσεων που πλήττουν καίρια το συνταγματικά

κατοχυρωμένο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στην προστασία

της υγείας του. Πόσο δε μάλλον αν είμαστε εργαζόμενοι στα

ΕΛΠΕ, τιμώντας τη μνήμη των τεσσάρων αδικοχαμένων συνα-

δέλφων μας και προστατεύοντας την υγεία χιλιάδων άλλων.   
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Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να μην μπορέσουν όλοι να

δώσουν αίμα, αφού αυτή την φορά η συμμετοχή των

συναδέλφων μας, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 36 μονάδες αίματος. Όλοι

οι εθελοντές προσήλθαν μετά από προγραμματισμένο

ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού, υποβλήθη-

καν σε ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια προσέφεραν

αίμα, με τη βοήθεια και επίβλεψη γιατρών και νοσηλευ-

τών του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Στο Ασπρόπυργο συγκεντρώθηκαν συνολικά 13 φιά-

λες αίματος ενώ στην Ελευσίνα 23 φιάλες. 

Το ΠΣΕΕΠ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους εθελον-

τές συναδέλφους. Η συγκινητική προσέλευση, κάτω

από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύει έμπρα-

κτα ότι οι «ομάδες» φαίνονται στα δύσκολα.

Κατά την περίοδο του lockdown σημειώθηκε σημαν-

τική μείωση στις αποθήκες αίματος της χώρας, ενώ αυ-

ξήθηκαν οι ανάγκες για αίμα. Οι εθελοντές αιμοδότες

του Σωματείου μας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και

με όραμα τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου συνέ-

βαλαν στη συλλογική προσπάθεια για την κάλυψη των

αυξημένων αναγκών, για αίμα.

Χάρη λοιπόν σε αυτούς, η Τράπεζα Αίματος του

ΠΣΕΕΠ κρατάει σταθερά τα αποθέματά της, δίνοντας

την δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων συναδέλ-

φων μας. Όμως, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε αφού

οι ανάγκες αυξάνονται συνεχώς και έτσι πρέπει να προ-

σπαθούμε κάθε φορά και περισσότερο.  

ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΑΝ:

Είσαι από 18-65 ετών. Ζυγίζεις πάνω από 50 κιλά.

Η εθελοντική αιμοδοσία είναι μία πράξη αλτρουϊσμού

Εάν είσαι υγιής κι ελεύθερος συμπτωμάτων, ακόμα κι από

απλό κρυολόγημα, και δεν λαμβάνεις κάποιο αντιβιοτικό τις

τελευταίες 7 ημέρες.

Εάν δεν έχεις κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας (καρδιοπά-

θεια, καρκίνο, αιμορραγική διαταραχή, επιληψία, ηπατίτιδα

κτλ).

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο μεγάλο χειρουργείο τους τε-

λευταίους έξι μήνες.

Εάν δεν έχεις κάνει κάποιο tattoo ή piercing τους τελευταί-

ους έξι μήνες.

Aιμοδοσία ΒΕΑ

Βάζοντας πάντα σε προτεραιότητα την ασφάλεια

των εργαζομένων μας, η εθελοντική αιμοδοσία,

υλοποιήθηκε στις 8-9 Απριλίου 2021, στις Βιομηχα-

νικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου και Ελευσίνας

αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού, για συγκεκριμένο

αριθμό αιμοδοτών ανά μισή ώρα και με ειδικά μέτρα

προστασίας εξαιτίας της πανδημίας. 
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ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Μπορείς να δίνεις αίμα κάθε τρεις μήνες.

Η προσεκτική κι ειλικρινής συμπλήρωση του ερωτημα-

τολογίου διασφαλίζει όχι μόνο τον μελλοντικό αποδέκτη

του αίματος, αλλά και τον ίδιο τον αιμοδότη.

Η ποσότητα του αίματος που δίνεις είναι περίπου 450ml.

Ο όγκος του αίματος (πλάσμα) αναπληρώνεται μέσα σε 24

ώρες, τα ερυθρά στις επόμενες 3-4 ημέρες κι ο σίδηρος

μέσα σε 6-8 εβδομάδες. 

Η διάρκεια της αιμοδοσίας κρατάει συνολικά 20- 30

λεπτά μαζί με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και

την ιατρική εξέταση, η ίδια η αιμοδότηση κρατάει περίπου

10 λεπτά. Το αίμα που δίνεις διατηρείται 35 ή 42 ημέρες

κι ελέγχεται για ηπατίτιδα Β και C, για HIV και σύφιλη (σε

περίπτωση θετικών ή αμφίβολων αποτελεσμάτων, ενημε-

ρώνεσαι εμπιστευτικά για επανέλεγχο μέσω ταχυδρο-

μείου ή στο νούμερο του τηλεφώνου που έχεις αφήσει για

επικοινωνία). 

Για κάθε αιμοδοσία χρησιμοποιούνται αποστειρωμένα

υλικά μιας χρήσης. Προσφέροντας μία μονάδα αίματος

μπορείς να σώσεις τρεις ζωές.

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 75% του πληθυσμού μπορεί

κάποια στιγμή της ζωής του να χρειαστεί αίμα, ενώ μόνο

το 1,5% του πληθυσμού είναι αιμοδότες.
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Aιμοδοσία ΒΕΕ
Οι συστηματικοί εθελοντές αιμοδότες

αποτελούν ασφαλέστερη πηγή αίματος

από τους δότες αντικατάστασης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΔΙΝΕΙ 

ΤΟ ΕΜΑ ΣΑΝ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

Μέσα από το λογαριασμό χρήστη του,

ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να βλέπει

το ιστορικό των αιμοδοτήσεων του και

συγκεκριμένα την ημερομηνία κάθε αι-

μοδότησης και την Υπηρεσία Αιμοδοσίας

στην οποία πραγματοποιήθηκε η αιμοδό-

τηση. 

Επίσης, ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί

να ενημερώνει τα στοιχεία επικοινωνίας

του (διεύθυνση, τηλέφωνο, κλπ), ώστε οι

Υπηρεσίες Αιμοδοσίας να μπορούν να

τον βρίσκουν άμεσα. 

Ακόμη, υπάρχει η δυνατότητα, ο εθε-

λοντής αιμοδότης να κάνει ηλεκτρονικό

αίτημα μέσω του λογαριασμού χρήστη

του για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αι-

μοδότη. 

Τέλος, μπορεί να ενεργοποιήσει αυτό-

ματη ειδοποίηση-υπενθύμιση από το

ΕΜΑ, ώστε να ενημερωθεί όταν έχει πε-

ράσει το απαιτούμενο χρονικό διάστημα

και μπορεί να πάει να αιμοδοτήσει εκ

νέου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ:

Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών

Εγγραφή Εθελοντή Αιμοδότη

https://service.bdr.gr/
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H κάρτα εθελοντή αιμοδότη άλλαξε
Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικό αίτημα για έκ-

δοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη μέσω του λογαριασμού χρήστη που

μπορεί να δημιουργήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ).

Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρίσει στο ΕΜΑ την

εθελοντική αιμοδότηση (όχι για συγγενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο

αιμοδότης έχει συμπληρώσει στο έντυπο “ιστορικού αιμοδότη” ότι επιθυμεί

την έκδοση ταυτότητας εθελοντή αιμοδότη και εφόσον ολοκληρωθεί η δια-

δικασία των ελέγχων, αποστέλλεται αυτόματα ένας μοναδικός κωδικός στο

κινητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο

ΕΜΑ. Με τον κωδικό αυτό και ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής, ο αι-

μοδότης μπορεί να δημιουργήσει το  λογαριασμό του και μέσα από αυτόν

να προχωρήσει στη δημιουργία αίτησης για την απόκτηση Ταυτότητας Εθε-

λοντή Αιμοδότη. 

Η αίτηση ολοκληρώνεται με την επιλογή ενός από τα συνεργαζόμενα ση-

μεία διανομής για την παραλαβή της Ταυτότητας, καθώς και την επιλογή

μίας κατάλληλης φωτογραφίας για την ταυτοποίηση του κατόχου.

Η φωτογραφία του κατόχου πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια:

Οι διαστάσεις πρέπει να είναι τουλάχι-

στον 240 x 240 px. Ο τύπος της φωτογρα-

φίας πρέπει να είναι: jpg. Το μέγεθος της

φωτογραφίας δεν πρέπει να ξεπερνά τα

3MB. Η φωτογραφία πρέπει να είναι πρό-

σφατη, έγχρωμη, σε ουδέτερο φόντο και

να απεικονίζει ευκρινώς μόνο το πρόσωπο

του δικαιούχου.

Φωτογραφίες στις οποίες ο εικονιζόμε-

νος φορά γυαλιά ηλίου δε θα γίνονται δε-

κτές. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν

πέπλα, μαντίλια ή καπέλα θα πρέπει να

αφαιρούνται. Σε περιπτώσεις που αυτά

δεν μπορούν να αφαιρεθούν για θρησκευ-

τικούς λόγους, θα πρέπει να εξασφαλιστεί

ότι τα καλύμματα δεν κρύβουν οποιαδή-

ποτε χαρακτηριστικά του προσώπου.
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Όπως μας πληροφορεί η τελευταία ετήσια Έκ-

θεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας ΙΕΑ

"Oil 2021" η προοπτική για κορύφωση της παγκό-

σμιας ζήτησης αργού, σε ένα επίπεδο υψηλότερο

των 104 εκατ. βαρ. /ημέρα (να σημειώσουμε ότι

το 2019 αυτή έφθασε τα 99,7 εκατ. βαρ/ημέρα),

μετατίθεται για πολύ αργότερα και πάντως όχι

προ του 2026. 

Βασική παράμετρος για την ανάκαμψη της ζή-

τησης, πέρα από την αποκατάσταση βασικών οι-

κονομικών λειτουργιών μετά το σοκ των πρώτων

δύο μηνών της κρίσης του κορωνοϊού τον Μάρ-

τιο και Απρίλιο πέρυσι, ήτο η σταδιακή μείωση

των υπέρογκων αποθεμάτων που δημιουργήθη-

καν το Α Εξάμηνο 2020. Λόγω των εξαιρετικά χαμηλών

τιμών αργού που επεκράτησαν τότε, πολλά κράτη ( Κίνα,

Ινδία, Αυστραλία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα) αξιοποίησαν την ευ-

καιρία και αύξησαν τα στρατηγικά τους αποθέματα με

στόχο την βελτίωση  της ενεργειακής τους ασφάλειας. Η

αύξηση αυτή των αποθεμάτων υπήρξε θεαματική με πε-

ρισσότερα από 1,0 δισεκ. βαρέλια  αργού και προϊόντων

να προστίθενται στα παγκόσμια αποθέματα τα οποία το

περασμένο καλοκαίρι έφθασαν στο εντυπωσιακό επίπεδο

των 3,200 εκατ. βαρ. για τις χώρες του ΟΟΣΑ, και πάνω

από 5,500 εκατ. βαρ. σε παγκόσμιο επίπεδο. Με την Κίνα

να αυξάνει τα αποθέματα της στα 1,800 εκατ. βαρ (από

1,400 εκατ. βαρ που ήσαν στις αρχές του 2020)

Η απόφαση των OPEC + για συγκράτηση της παραγω-

γής κατά το Β Εξάμηνο του 2020 (βάσει της απόφασης του

Απριλίου 2020 για μείωση της τάξης των 10,0 εκατ.

βαρ/ημέρα) με την παράλληλη αποδέσμευση αποθεμάτων

(με ρυθμό 2,0 εκατ. βαρ/ημέρα σε αντίθεση με τον ρυθμό

αύξησης στα 7,9 εκατ. βαρ/ημέρα το Α Εξάμηνο) οδήγη-

σαν σε μερική ανάκαμψη της ζήτησης. Σύμφωνα με τον

ΙΕΑ η τεράστια πτώση της ζήτησης κατά 9,0 εκατ.

βαρ/ημέρα που παρατηρήθηκε το 2020 δεν πρόκειται να

αναπληρωθεί εύκολα αφού μόλις το 2023 αυτή εκτιμάται

ότι θα φθάσει στα επίπεδα του 2019. 

Ο διεθνής οργανισμός εκτιμά ότι η παγκόσμια ζήτηση

αργού το 2021 θα φθάσει τα 96,5 εκατ. βαρ/ ημέρα και

σταδιακά θα αυξάνεται κατά τα επόμενα χρόνια με ρυθμό

σαφώς χαμηλότερο απ´ ότι την περασμένη δεκαετία, με

την ζήτηση όμως να αγγίζει τα 104,0 εκατ. βαρ/ημέρα το

2026. Δηλαδή + 4,4 εκατ. βαρ/ημέρα σε σχέση με το 2019.

Η επιπλέον ζήτηση θα προέλθει κυρίως  από τις ανερ-

χόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες της Ασίας και

της Αφρικής υποστηριζόμενες από δημογραφικούς παρά-

γοντες και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου εκατομ-

μυρίων νοικοκυριων.

Τη ίδια στιγμή στις ανεπτυγμένες οικονομίες της

Δύσης και της ΝΑ Ασίας θα δρουν ανασχετικά παράγον-

τες όπως η εξαπλούμενη τηλεργασία και λιγότερα επαγ-

γελματικά ταξίδια σε συνδυασμό με την σταδιακή

βελτίωση της ενεργειακής  αποδοτικότητας στο κτιριακό

περιβάλλον και στις μεταφορές. 

Αυτοί οι παράγοντες θα επηρεάζουν περιοριστικά στην

επαναφορά της ζήτησης για αργό και πετρελαϊκά προ-

ϊόντα στα επίπεδα της προ Covid εποχής. 

Από πλευράς προϊόντων ο ΙΕΑ εκτιμά ότι η ζήτηση για

αεροπορικά καύσιμα θα αντιμετωπίσει το σοβαρότερο

πρόβλημα καθότι δεν προβλέπεται να ανακάμψει εύκολα

στα προ Covid επίπεδα ενώ σημαντική αύξηση θα παρου-

σιάσει η ζήτηση πετρελαίου για πετροχημικά.

Από άποψη παραγωγής και προμήθειας αργού ο ΙΕΑ

εκτιμά ότι λόγω της σημαντικής μείωσης των επενδύ-

σεων σε έρευνες και στην ανάπτυξη νέων κοιτασμάτων,

όπου το 2021 σημειώθηκε πτώση 30% σε σύγκριση με το

2019, και σε συνάρτηση με την περιοριστική πολιτική των

OPEC+ η αύξηση της παγκόσμιας παραγωγής δεν πρόκει-

ται να υπερβεί τα 5,0 εκατ. βαρ/ ημέρα μέχρι το 2026.

Η παρατηρούμενη σήμερα δειλή και αύριο πλέον θαρραλέα ανάκαμψη της παγκόσμιας

αγοράς αργού και προϊόντων πετρελαίου όχι μόνο δεν δικαιώνει τις δοξασίες ορισμένων

περί απόλυτης καταστροφής της ζήτησης, συνέπεια της κρίσης του κορωνοϊού και των

προωθούμενων "πράσινων" πολιτικών που αποβλέπουν στην πλήρη αντικατάσταση των

υδρογονανθράκων, αλλά δείχνει μια αξιοσημείωτη αντοχή και προβλέψιμη συμπεριφορά

του παγκόσμιου ενεργειακού συστήματος στους βασικούς κανόνες ζήτησης-προσφοράς.

INE: Η Νέα Πραγματικότητα της Διεθνούς Αγοράς Πετρελαίου

Δεν Οδηγεί σε Πρόωρη Κορύφωση της Ζήτησης
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Με την προϋπόθεση ότι θα υπάρξουν τα απαραίτητα κί-

νητρα- βλέπε επίπεδο τιμών άνω των $ 70 το βαρέλι - τότε

οι παραγωγοί είναι πιθανό να αυξήσουν την παραγωγή τους

περαιτέρω στα 10 εκατ. βαρ/ημέρα, επίπεδο που θεωρείται

θεμιτό προκειμένου να υπάρξει ένα ασφαλές μαξιλάρι πλε-

ονάζουσας παραγωγής (spare capacity) 

Χωρίς την υιοθέτηση αυστηρών μέτρων και πολιτικών

από τις κυβερνήσεις για την ενεργειακή μετάβαση σε κα-

θαρά καύσιμα με στόχο τον μηδενισμό των ρύπων μέχρι το

2050, είναι αμφίβολο αν θα υπάρξουν οι κατάλληλες πιέσεις

για μείωση της κατανάλωσης αργού και προϊόντων, κατα-

λήγει ο ΙΕΑ. Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται  ότι κορύφωση

της ζήτησης, το γνωστό peak demand, την τρέχουσα δεκαε-

τία όπως προβλέπουν πολλοί αναλυτές που είναι απόλυτα

πεπεισμένοι για την οσονούπω αλλαγή καταναλωτικού πα-

ραδείγματος, δεν πρόκειται να υπάρξει και άρα αυτή μετα-

τίθεται για μετά το 2030 ίσως και αργότερα. 

Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι θα επιβληθούν αυστη-

ρές πολιτικές για μείωση των ρύπων (και άρα μείωση της

κατανάλωσης) που όμως ενδέχεται να μην υπάρξουν καθότι

αναμένεται μείωση της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη

κατά την επόμενη 30ετια σύμφωνα με τελευταία στοι-

χεία της NASA. 

Επομένως, χωρίς το φόβητρο της πιθανολογούμενης

αύξησης της θερμοκρασίας θα εκλείψει η ανάγκη αυ-

στηρού περιορισμού της κατανάλωσης υδρογονανθρά-

κων που έτσι κι αλλιώς συνεισφέρουν αναλογικά ένα

μικρό μέρος των συνολικών εκπομπών του θερμοκη-

πίου.

Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα έχει μειωθεί αισθητά 

και δεν προβλέπεται να ανακάμψει εύκολα στα προ Covid επίπεδα 

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ
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ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Με τραγούδια με φιλιά

ζευγαρώνουν δυο πουλιά.

Δυο πανέμορφα τρυγόνια

τραγουδούν γι’ αγάπη αιώνια.

«Στου δέντρου τα φυλλώματα

η αγάπη χίλια χρώματα

αντάμα με τον πόνο

στου πλάτανου τον κλώνο».

Τραγουδάει το πουλάκι

με καημό και με μεράκι

και μια θλίψη το σκοτώνει

το καημένο το τρυγόνι.

Χτες βράδυ είχε αφεθεί,

σ’ ύπνο βαρύ σ’ ύπνο βαθύ.

Καθώς αποκοιμήθηκε,

είδε πως τ’ απαρνήθηκε

τ’ αγαπημένο ταίρι

κι έφυγε γι’ άλλα μέρη

κι έμεινε αυτό, τρεμάμενο

σε άβυσσο κρεμάμενο.

Ο χρόνος είχε σβήσει,

σκοτείνιασε η φύση 

κι ένιωσε ανατριχίλα

στου δέντρου εκεί τα φύλλα.

Και τα φτερά του δίπλωσε,

γιατί για ‘κείνο νύχτωσε.

Εντός του είχε αράξει

πόνος. Κι είχε τρομάξει,

για το πικρό όνειρό του.

Και για το σύντροφό του

ένα τραγούδι αρχίζει,

καθώς κρυφοδακρύζει.

«Ταίρι μου λατρεμένο,

πιστός σ’ εσένα μένω,

ποτέ ας μη χωρίσουμε,

μαζί για πάντα ας ζήσουμε.

Δε θα σε λησμονήσω,

τα μάτια μου ως να κλείσω

να το θυμάσαι αυτό,

ταίρι μου λατρευτό».

Ζευγαρώνουν δύο πουλιά
Κι αυτό τι απαντάει,

μ’ αγάπη ως μεθάει;

«Μόνο η τύχη αν θέλει,

θαν’ η ζωή μας μέλι.»

Κι όπως ετραγουδούσε

και τ’ όνειρό του ζούσε,

λίγα μέτρα παρέκει,

σηκώνει το τουφέκι

ο λαθροκυνηγός

κι αμέσως, δυστυχώς,

τ’ αθώο πουλί χτυπάει.

Θανατικό σκορπάει.

Κι απάνω κει στο χώμα,

μένει βουβό ένα στόμα,

χωρίς γλυκό κελάηδημα,

αχ τι πικρό κατάντημα!

Τ’ άλλο πουλί με σπαραγμό

κι’ ένα κελάηδημα λυγμό

ορφανεμένο κλαίει,

καημός τρανός το καίει.

«Εχω απομείνει μοναχό,

μεσ’ στου καημού μου τον αχό.

Της πίκρας μου η θύμηση,

της ζήσης μου αποτίμηση.

Τα όνειρά μου ένα-ένα,

πληγές εντός μου χαραγμένα.

Χωρίς το ταίρι μου πονώ.

Πικρό η ζωή μου δειλινό».

Και τι ψιθύρισε ο αγέρας

το σούρουπο κείνης της μέρας,

στ’ ορφανεμένο το πουλί

που πόνεσε τόσο πολύ;

«Δεν είναι η ζήση έρωτες

μόνο. Και θλίψεις αφανέρωτες  

στο διάβα της μαθές μας κρύβει,

σαν λεμονόκουπες  μας στύβει.

Η ζωή κι ερώτων άσματα

μα κι ονειροχαλάσματα

ξοπίσω της θ’ αφήνει,

κύκλους καθώς θα κλείνει.

Πουλάκι μου που ‘μεινες μόνο,

μια σοφία σού δηλώνω.

Η ζωή θα είναι πάντα,

του θανάτου η αβάντα.

Και πάντοτε θα μας πονά

κι εντός μας πόνους θα γεννά,

μέσα στις μύριες της σελίδες,

κερνώντας μας κάποιες ελπίδες.

Πάντα η ζωή θα ‘ναι βραχνάς,

αυτό ποτέ μην το ξεχνάς,

πότε χαρά και πότε λύπη,

της καρδιάς μας θα ‘ναι οι χτύποι.

Και καθώς θα προχωράει,

θύματα πάντα θα μετράει,

πότε πουλιά πότε ανθρώπους,

πάνω στης γης όλους τους τόπους.

Μεσ’ στη ζωή την άχαρη,

δεν είναι όλα ζάχαρη,

Δεν είναι όλα ρόδινα, 

υπάρχουν και επώδυνα».

Κι ως όλ’ αυτά τα λάλησε 

ο άνεμος, καβάλησε,

βαρβάτο άσπρο φαρί

και φεύγει, αναχωρεί.

Και το τρυγόνι, μόνο του

ξεφύλλιζε τον πόνο του

τριγύρω στο πλατάνι.

Τι ειν’ η ζωή; Μια πλάνη.

Κι ως έχασε το ταίρι του,

η μοναξιά μαχαίρι του,   

ένιωθε να το σφάζει.

Κι’ απ’ το κλάμα σπαράζει.






