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Μετά την τελευταία εκλογική διαδικασία και σε μια δύ-

σκολη περίοδο για τους εργαζόμενους, συγκροτήθηκε σε

σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ.

Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή, τόσο οι εργαζόμενοι

όσο και ο Όμιλος.

Δέσμευση όλων μας, είναι η υπεράσπιση των δικαιωμά-

των των εργαζομένων και η διασφάλιση των ασφαλών

συνθηκών λειτουργίας.

Γι αυτό θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις ώστε

να μην συνεχιστεί η περαιτέρω ιδιωτικοποιήση του Ομιλ́ου.

Ο αγώνας μας θα σταματήσει μόνο όταν το ποσοστό του

Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ επιστρέψει ξανά στο Υπουργείο

Οικονομικών. 

Στόχος μας επίσης, είναι η ανάδειξη των επικίνδυνων και

ανασφαλών συνθηκών εργασίας και λειτουργίας και η

άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων τους σε συνερ-

γασία με την ΕΥΑΕ και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

και υπηρεσίες.  

Στις προτεραιότητές μας είναι και η Υπογραφή νέας τριε-

τούς ΕΣΣΕ 2023 – 2025

Τέλος, στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν

θα ανεχθούμε τετελεσμένα, παρερμηνείες και αυθαιρεσίες

εις βάρος των συμφερόντων των εργαζομένων.

Θα είμαστε αρωγοί σε κάθε τι που αναπτύσσει και γιγαν-

τώνει τον Όμιλο.

Καλούμε λοιπόν, όλους τους συναδέλφους να παραμεί-

νουν ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω απο το σωματείο

μας. Γιατί όλοι μαζί είμαστε η δύναμη για την επιτυχία και

την διασφάλιση των εργασιακών μας σχέσεων. 

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

Το Σωματείο μας εύχεται στους συναδέλφους
και στις οικογένειές τους 

Καλό καλοκαίρι και Καλές διακοπές !
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Ξεκίνησε η πράσινη ενεργειακή επανάσταση
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Άλλωστε, εδώ και δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα έχει προ-

ειδοποιήσει ότι τα ορυκτά καύσιμα φέρουν το μεγαλύτερο μερίδιο

ευθύνης για την καταστροφική πορεία του κλίματος της Γης.

Οι τεχνολογίες πλέον υπάρχουν και είναι σαφώς φθηνότερες απ'

ό,τι στο παρελθόν, με συνέπεια οι επενδυτές να στρέφονται προς

την καθαρή ενέργεια. 

Στην Ελλάδα οι ΑΠΕ, συνεπικουρούμενες από το φυσικό αέριο,

τείνουν να εξαλείψουν τον λιγνίτη από το ενεργειακό μείγμα. Δεν

είναι τυχαίο ότι για πρώτη φορά στην ιστορία της, η χώρα μας στις

8 Ιουνίου δεν έκαψε λιγνίτη αλλά κάλυψε τις ανάγκες της κυρίως

με φυσικό αέριο και ΑΠΕ. 

Δυναμική διείσδυση στις ΑΠΕ έχει βάλει ως στόχο και η ΔΕΗ, η

οποία θα επιχειρήσει εντός της επόμενης τριετίας να καλύψει το

κενό που θα αφήσει στην παραγωγή της η απομάκρυνση από τον

λιγνίτη. 

Στα σκαριά βρίσκονται από τη ΔΕΗ έργα φωτοβολταϊκών πάρ-

κων στην Πτολεμαΐδα (30 MW και 200 MW) και στη Μεγαλόπολη

(50 MW). Να σημειωθεί ότι η επιχείρηση έχει υπογράψει μνημόνιο

συνεργασίας με τη γερμανική RWE για την υλοποίηση κοινής

επένδυσης 2 GW φωτοβολταϊκών. 

Παράλληλα, η θυγατρική της ΔΕΗ Ανανεώσιμες μαζί με την

εταιρεία Ηλέκτωρ του Ομίλου Ελλάκτωρ θα εκμεταλλευτούν τα

γεωθερμικά πεδία σε Λέσβο, Μήλο, Κίμωλο, Πολύαιγο, Νίσυρο και

Μέθανα.

Έρχεται επενδυτική «καταιγίδα»Έρχεται επενδυτική «καταιγίδα»
Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήδη πρωταγωνιστεί στις ΑΠΕ με ένα χαρ-

τοφυλάκιο που φτάνει τα 606 MW (μεγαβάτ) στην Ελλάδα και τα

780 στο εξωτερικό, ενώ έχει προγραμματίσει να φτάσει τα 2.800

MW εντός της επόμενης πενταετίας. Παράλληλα, διαθέτει δύο

ώριμα πρότζεκτ συνολικού προϋπολογισμού 800 εκατ. ευρώ ‒έναν

υβριδικό σταθμό στο Αμάρι Κρήτης και ένα έργο αντλησιοταμίευ-

σης στην Αμφιλοχία– και αναμένει από την κυβέρνηση το απαραί-

τητο θεσμικό πλαίσιο για να τα υλοποιήσει. Μάλιστα, η ΤΕΡΝΑ

είναι ανάδοχος του έργου «Άη Στράτης Πράσινο Νησί» που έχει

σχεδιάσει το ΚΑΠΕ και στοχεύει σε διείσδυση ΑΠΕ άνω του 85%

στο ηλεκτρικό σύστημα του νησιού, με παράλληλη κάλυψη των

αναγκών θέρμανσης. Είναι αξιοσημείωτο ότι το επόμενο νησί που

θα «πρασινίσει» θα είναι η Αστυπάλαια, με τη στήριξη της Volkswa-

gen.

Το δεύτερο ισχυρότερο χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην Ελλάδα, με

482,3 MW, διαθέτει η Ελλάκτωρ, η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε

συμφωνία με την πορτογαλική ΕDP Renewables για την ανάπτυξη

αιολικών πάρκων 900 MW, μια επένδυση περίπου 1 δισ. ευρώ. Σύμ-

φωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Επιστη-

μονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), ακολουθούν οι

ENEL Green Power, με 353,7 MW, και η EREN, με 282,9 MW. Όσον

αφορά την ENEL, θα αναπτύξει από κοινού με τη γαλλικών συμ-

φερόντων Akuo Energy Greece φωτοβολταϊκά πάρκα 284 MW στη

Βόρεια Ελλάδα. 

Μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα στον τομέα

των ΑΠΕ αλλά και της αποθήκευσης ενέργειας

έχει σχεδιάσει και ο Όμιλος Μυτιληναίου. Το

ίδιο και η Motor Oil, που στοχεύει να ξεπεράσει

τα 300 MW έως το 2023. Μάλιστα, η εταιρεία

έχει υπογράψει συμφωνία με τη ΔΕΗ για την

ανάπτυξη αιολικού πάρκου 100 MW σε ελληνικό

νησί. Όσο για τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.),

ο στόχος τους για ανάπτυξη έργων πράσινης

ενέργειας φτάνει τα 600 MW ως το 2025. Ήδη

ολοκληρώθηκε η εξαγορά του φωτοβολταϊκού

των 204 MW στην Κοζάνη από τη γερμανική

JUWI, η οποία και θα το κατασκευάσει. 

Στροφή στην καθαρή ενέργεια ετοιμάζεται

να κάνει και άλλη μια εταιρεία που δραστηριο-

ποιείται στα ορυκτά καύσιμα. Η ΔΕΠΑ, εκ των

πρωταγωνιστών στην αγορά φυσικού αερίου,

στο νέο της επιχειρησιακό σχέδιο για την πεν-

ταετία 2020-2024 προγραμματίζει επενδύσεις

120 εκατ. ευρώ προκειμένου να χτίσει σε ένα

«πράσινο» χαρτοφυλάκιο 240 MW.

Ωστόσο, ο επενδυτικός πυρετός στις ΑΠΕ

πρέπει να αφήσει χώρο και για τις ενεργειακές

κοινότητες, ώστε να εμπλακούν στην παρα-

γωγή πράσινης ενέργειας πολίτες, δήμοι, αγρο-

τικές ενώσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

Σύμφωνα με την κ. Σδούκου, έως το 2030 η

παραγωγή ρεύματος από συστήματα αυτοπαρα-

γωγής και ενεργειακού συμψηφισμού από ΑΠΕ

θα φτάσει στο 1 GW, ισχύς που μπορεί να καλύ-

ψει τις ανάγκες 330.000 ελληνικών νοικοκυ-

ριών.

Ο πήχης για την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ)

στην Ευρώπη έχει μπει πολύ ψηλά. Με στόχο τη συγκράτηση της

υπερθέρμανσης του πλανήτη και τον μηδενισμό, έως το 2050, των

εκπομπών αερίων που επιδεινώνουν την κλιματική αλλαγή, η πράσινη

στροφή του ενεργειακού τομέα αποτελεί πλέον μονόδρομο. 

Επενδυτική καταιγίδα

Επενδυτική καταιγίδα σε έργα Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας από με-

γάλους ελληνικούς και πολυεθνικούς

ομίλους φέρνει η πορεία απεξάρτη-

σης της χώρας από το «κάρβουνο».
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Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και ΑρχήςΕνώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

Με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων

Του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», που εδρεύει 

στον Ασπρόπυργο Αττικής, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099044488, όπως εκπροσωπείται νομίμως,

Προς

Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΕΛΠΕ Α.Ε.), που εδρεύει

στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας, αριθ. 8Α, με αριθ. ΓΕΜΗ 296601000, όπως εκπροσωπείται νομίμως.

Το Σωματείο μας με τις από 25.05.2021 και από 17.05.2021 εξώδικες Προσκλήσεις και Δηλώσεις προς το «Ταμείο

Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Ανώνυμη Εταιρεία» (ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.), τις οποίες και σας έχει

κοινοποιήσει, παρέθεσε με αναλυτικό και τεκμηριωμένο τρόπο τους λόγους για τους οποίους ήταν παράνομη και ζη-

μιογόνα για τα ΕΛΠΕ και το δημόσιο συμφερ́ον η αρχική πρόταση που κατατεθ́ηκε για τροποποίηση του Καταστατικού

των ΕΛΠΕ, ενόψει της εκ́τακτης Γενικής Συνελ́ευσης (ΓΣ) της 20.05.2021, καθώς σε καμμία περίπτωση δεν επιτρεπ́εται

κατάλυση του δικαιώματος του Δημοσίου να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΠΕ.

Μετά από αίτημα του ΤΑΙΠΕΔ, η Γ.Σ αναβλήθηκε για την 28.05.2021, οπότε και υπερψηφίσθηκε διαφοροποιημένη

πρόταση του ΤΑΙΠΕΔ, βάσει της οποίας παραμένει το δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου των ΕΛΠΕ.

Πλην όμως, στην εν λόγω Γ.Σ, αποφασίσθηκε επίσης η μείωση των αριθμών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου,

από δεκατρία (13) σε ένδεκα (11), που δεν ήταν αναγκαία, με παράλληλη κατάργηση της θέσης των εκπροσώπων των

εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο, ούτως ώστε και ως μη έδει να καταστρατηγείται το δικαίωμα αυτό των ερ-

γαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ.

Το δικαίωμα των εργαζομεν́ων σε ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛ.ΠΕ δεν μπορεί να αποκλείεται

ούτε να τελεί υπό την αίρεση ή την έγκριση των μετόχων των ΕΛ.ΠΕ. 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται απευθείας, με ελεύθερη και ανεξάρτητη εκλογική διαδικασία, να επιλέγουν

εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο, των οποίων η θέση ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να

διασφαλίζεται από το Καταστατικό των ΕΛΠΕ.

Πέραν των ανωτέρω, στη ΓΣ της 28.05.2021 αποφασίσθηκε, μεταξύ άλλων, να τεθεί υπό αίρεση το δικαίωμα του

Δημοσίου να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ σε περίπτωση περαιτέρω μείωσης του

μετοχικού ποσοστού του σε αυτά. Δηλαδή κατ' ουσίαν να εξαρτάται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διοίκηση των

ΕΛΠΕ –ακόμη και ενώ το Δημόσιο παραμένει μέτοχος αυτών– από τη βούληση των λοιπών μετόχων. 

Ό́πως έχουμε ήδη αναπτύξει, το Δημόσιο δικαιούται και πρέπει να έχει συμμετοχή στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, πέραν

και ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών του στα ΕΛΠΕ, λόγω της φύσης και εθνικής σημασίας των ΕΛΠΕ.

Ενόψει επομένως και της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων των ΕΛΠΕ την 30.06.2021, που αφορά στον

απολογισμό διαχείρισης της χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020, υπό την ιδιότητά μας ως του Σωματείου των

εργαζομένων στα ΕΛΠΕ αλλά και ως μικρομετόχων των ΕΛΠΕ, και επειδή με τις ως άνω αποφάσεις που ελήφθησαν

κατά την εκ́τακτη ΓΣ της 28.05.2021 δεν διασφαλίζονται τα συμφερ́οντα και δικαιώματα του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ αλλά

και παραβιάζεται κατάφωρα το δικαίωμα των εργαζομεν́ων στα ΕΛΠΕ να μετεχ́ουν δι’ εκπροσώπων τους στη διοίκηση

αυτών,

Για τους λόγους αυτούςκαι με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Σας δηλώνουμε ότι εμμένουμε στις ως άνω από 17.05.2021 και από 25.05.2021 

εξώδικες Δηλώσεις και Προσκλήσεις μας και

Σας γνωρίζουμε ότι θα προβούμε σε κάθε αναγκαία εξωδικαστική και δικαστική ενέργεια, ενώπιον κάθε αρμοδίου

Δικαστηρίου και Αρχής, προς αποκατάσταση και διαφύλαξη των θιγέντων δικαιωμάτων των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Κωνσταντίνος Χ. Τοκατλίδης, (Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν.)

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
25-6-2021



66

Ε
ν

η
μ

έ
ρ

ω
σ

η
Ε

ν
η

μ
έ

ρ
ω

σ
η

Ενώπιον παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Αρχής

Του Πρωτοβάθμιου Συνδικαλιστικού Σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ», που εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής, 

με αριθμό φορολογικού μητρώου 099044488, όπως εκπροσωπείται νομίμως.

Προς;

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

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

Με κοινοποίηση:

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

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

2. Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κάτοικο Αθηνών, Λ. Μεσογείων, αριθ. 119 (στο Κατάστημα του

Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας),

3. Στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κάτοικο Αθηνών, οδός Σταδίου, αριθ. 29 (στο Κατάστημα

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).

Όπως γνωρίζετε, και όπως έχουμε επισημάνει και με την από 17.05.2021 εξώδικη Πρόσκληση και Δήλωσή μας

προς εσάς, αμετακίνητη θέση του Σωματείου μας είναι ότι το Δημόσιο πρέπει να έχει έλεγχο στη διοίκηση των

ΕΛΠΕ, δεδομένων όχι μόνο των μετοχικών του δικαιωμάτων αλλά και πρωτίστως της εθνικής σημασίας των

ΕΛΠΕ. Το Δημόσιο πρέπει να διατηρήσει όχι μόνο το δικαίωμα να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμ-

βουλίου των ΕΛΠΕ, αλλά μάλιστα την πλειοψηφία αυτού.

Με την από 19.05.2021 πρόταση που καταθέσατε για τροποποίηση του Καταστατικού των ΕΛΠΕ, όπως αυτή θα

εισαχθεί στη Εενική Συνέλευση της 28.05.2021, ορθά εισηγείσθε να παραμείνει, ασφαλώς, στο Καταστατικό των

ΕΛΠΕ το δικαίωμα του Δημοσίου να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ. Πρέπει όμως

να διασφαλισθεί έτι περαιτέρω η εκπροσώπηση του Δημοσίου στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ.

Περαιτέρω, όπως έχουμε αναλύσει και με την από 17.05.2021 εξώδικη Πρόσκληση και Δήλωσή μας προς εσάς,

βάσει του Νόμου 3429/2005, σε επιχειρήσεις όπως τα ΕΛΠΕ, όπου το Δημόσιο εξακολουθεί να έχει το δικαίωμα

ορισμού της πλειοψηφίας των (μη ανεξαρτήτων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι υποχρεωτική η συμ-

μετοχή μέχρι δύο εκπροσώπων των εργαζομένων, οριζομένων απευθείας από αυτούς.

Πλην όμως δια της πρότασης αυτής, με την οποία και αποδέχεσθε τη μείωση των μελών του Διοικητικού Συμ-

βουλίου από δέκα τρία (13) σε ένδεκα (11), δεν προκύπτει πώς διασφαλίζεται τόσο το δημόσιο συμφέρον ως προς

τον έλεγχο της διοίκησης των ΕΛΠΕ όσο και το ως άνω δικαίωμα των εργαζομένων σε ορισμό έως δύο (2) μελών

του Διοικητικού Συμβουλίου.

Προφανώς, το δικαίωμα των εργαζομένων σε ορισμό μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ δεν μπορεί

να τελεί υπό την αίρεση ή την έγκριση των μετόχων των ΕΛΠΕ, αλλά οι εργαζόμενοι δικαιούνται απευθείας, με

ελεύθερη και ανεξάρτητη εκλογική διαδικασία, να επιλέγουν τους εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο,

των οποίων η θέση πρέπει να διασφαλίζεται από το Καταστατικό των ΕΛΠΕ όπως διασφαλίζεται και από τον νόμο.

Δεδομένης της υποχρέωσης εκ του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση το ένα τρίτο (1/3) των μελών του

Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη, σε περίπτωση του αποφασισθεί από τη Εενική

Συνέλευση το Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ να έχει ένδεκα (11) μέλη, τότε τα τέσσερα (4) μέλη του θα πρέπει

να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά, τα δε λοιπά επτά (7) μέλη θα πρέπει να ορίζονται απευθείας από τους μετό-

χους και τους εργαζομένους, σε αναλογία αντίστοιχη της ισχύουσας. Σε καμμία δε περίπτωση δεν επιτρέπεται

Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση Με Επιφύλαξη Δικαιωμάτων
25-6-2021
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να ορίζονται μεν απευθείας τα λοιπά επτά (7) μέλη από τους μετόχους, πλην όμως να καταργείται στο Καταστατικό

το αντίστοιχο εκ του νόμου δικαίωμα των εργαζομένων να ορίζουν ένα ή δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην κατεύθυνση αυτή, δεν προκύπτει πρόσφορη η μείωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ

από δέκα τρία (13) σε ένδεκα (11).

Με την μη μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ, είναι ευχερέστερη η δια-

τήρηση της υφιστάμενης αναλογίας: Στην περίπτωση Διοικητικού Συμβουλίου με δέκα τρία (13) μέλη, τα ανεξάρ-

τητα μη εκτελεστικά μέλη παραμένουν τέσσερα (4) και υπολείπονται προς απευθείας ορισμό από τους μετόχους

και τους εργαζομένους εννέα (9). Οι εν λόγω εννέα (9) θέσεις μελών Διοικητικού Συμβουλίου επιτρέπουν, με

πρόσφορη κατανομή τους, τόσο τη διασφάλιση της θέσης του Δημοσίου σε αυτό, όσο και την εκπροσώπηση των

εργαζομένων, και ασφαλώς των λοιπών μετόχων. Θεωρούμε συνεπώς ότι δεν θα πρέπει να μειωθεί ο αριθμός

των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ, αλλά να παραμείνει δέκα τρία (13), και να αποφασισθεί η ανα-

λογική κατανομή των θέσεων σε αυτό, κατά τα ανωτέρω.

Εξάλλου, θα μπορούσε, εάν κρινόταν αναγκαία η μεταβολή του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβου-

λίου, αυτή να είναι τόσο προς μεγαλύτερο αριθμό (λ.χ. δέκα πέντε μέλη) ή και προς μικρότερο αριθμό (λ.χ. εννέα

μέλη), καθώς ασφαλώς προσφέρονται πλείονες λύσεις τόσο από την εταιρική νομοθεσία όσο και από το Κατα-

στατικό των ΕΛΠΕ, χωρίς καμμία εξ αυτών να υποχρεώνει ή να επιτρέπει κατάργηση του δικαιώματος των εργα-

ζομένων να ορίζουν απευθείας εκπροσώπους τους στο Διοικητικό Συμβούλιο των ΕΛΠΕ και αντίστοιχη κατάργηση

των θέσεων αυτών.

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την πρότασή σας, για τροποποίηση του Καταστατικού των ΕΛΠΕ, εισηγείσθε τον

περιορισμό του δικαιώματος του Δημοσίου να ορίζει απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ εφό-

σον διατηρεί ποσοστό τουλάχιστον τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των μετά ψήφου μετοχών των ΕΛΠΕ, σε πε-

ρίπτωση δε μείωσης του εν λόγω ποσοστού να τίθεται υπό αίρεση το εν λόγω δικαίωμα του Δημοσίου,

αποφασιζόμενης σχετικής τροποποίησης του Καταστατικού με απλή απαρτία και πλειοψηφία των μετόχων. Δηλαδή

κατ' ουσίαν να εξαρτάται η συμμετοχή του Δημοσίου στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, ακόμη και εάν το Δημόσιο παραμένει

μέτοχος αυτών, από τη βούληση των λοιπών μετόχων. Ασφαλώς τέτοια πρόταση δεν βρίσκει σύμφωνο το Σωμα-

τείο μας, καθώς το Δημόσιο δικαιούται και πρέπει να έχει συμμετοχή στη διοίκηση των ΕΛΠΕ, εφόσον παραμένει

μέτοχος αυτών, αλλά και πέραν και ανεξαρτήτως του ποσοστού των μετοχών του στα ΕΛΠΕ, λόγω της ρύσης και

εθνικής σημασίας των ΕΛΠΕ.

Εξάλλου, κάθε μείωση του ελέγχου του Δημοσίου στα ΕΛΠΕ, όπως στην περίπτωση κάθε μείωσης της συμμε-

τοχής του στη διοίκηση αυτών, πρέπει ασφαλώς να συνοδεύεται από ανάλογα ανταλλάγματα υπέρ του Δημοσίου,

οικονομικά ή και άλλα, και να διασφαλίζεται ότι κάθε τέτοια μεταβολή αφενός δεν πλήττει το εθνικό, δημόσιο

συμφέρον, αλλά και ότι πληροί όρους ωφέλειας του Δημοσίου.

Για τους λόγους αυτούς και με επιφύλαξη παντός δικαιώματος

Σας δηλώνουμε ότι εμμένουμε στην από 17.05.2021 εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωσή μας προς εσάς και σας κα-

λούμε να μεριμνήσετε, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων σας, για την πλήρη διασφάλιση των εκ του νόμου

συμφερόντων και δικαιωμάτων του Δημοσίου, περιλαμβανομένης της διασφάλισης του εκ του νόμου δικαιώματος

των εργαζομένων να ορίζουν απευθείας μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου των ΕΛΠΕ.

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος

Κωνσταντίνος X. Τοκατλίδης, (Δικηγόρος Αθηνών, Δ.Ν.)



88

Ανακοινώσεις για το θλιβερό συμβάν εξέδωσαν η Εται-

ρεία, τα Σωματεία, οι συνδικαλιστικές παρατάξεις των ερ-

γαζομένων, η Ομοσπονδία και το Εργατικό Κέντρο.

Η 8η Μαΐου θα παραμείνει στην ιστορία του Ομίλου, ως

η μέρα που σημαδεύτηκε από την απώλεια των τεσσάρων

συναδέλφων μας, των Μπάμπη Δευτεραίου, Ραμαντάν

Ντελιλάι, Αντώνη Αβράμπου και Κώστα Μαγγούρα.

ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ανάλογες εκδηλώσεις μνήμης πραγματοποιήθηκαν το

πρωί και στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας και

Με δυο λιτές εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ.

στον Ασπρόπυργο και τη Θεσσαλονίκη, λόγω των έκτακτων

συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί από την πανδημία του

κορονοϊού, οι εργαζόμενοι και η Διοίκηση της εταιρείας κα-

τέθεσαν στεφάνια στα Μνημεία τιμώντας τους συναδέλ-

φους που χάθηκαν άδικα εκείνο το θλιβερό πρωινό της 8ης

Μαΐου στις Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου.

Στο τρισάγιο η εταιρεία εκπροσωπήθηκε σε ανώτατο δι-

οικητικό επίπεδο με τον Πρόεδρο κ. Ιωάννη Παπαθανασίου

και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Ανδρέα Σιάμισιη να κα-

ταθέτουν από κοινού στεφάνι.

Στεφάνια επίσης κατέθεσαν το ΠΣΕΕΠ, το Σωματείο Ερ-

γαζομένων σε Εργολάβους ΣΕΕΕΠΦΧ, το Σωματείο Εργα-

ζομένων στην ΕΚΟ ΑΒΕΕ και το Εργατικό Κέντρο

Ελευσίνας - Δυτικής Αττικής ΕΚΕΔΑ.

8 ΜΑΪΟΥ 2021. ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ ΓΙΑ      

Του Γιώργου Μπενέα

Έξι χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από εκείνη την
αποφράδα ημέρα της 8 Μαΐου του 2015, όπου τέσ-
σερις φίλοι και συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή
τους, εκτελώντας το επαγγελματικό καθήκον τους..
Ήταν εκείνο το πρωινό που ο χρόνος σταμάτησε να
κυλάει γι' αυτούς. Όλα αυτά τα χρόνια μας λείπουν
τα γελαστά τους πρόσωπα. 
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         ΤΟΥΣ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΑΔΙΚΟΧΑΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ
Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο και της 4ωρης Στάσης Ερ-

γασίας που κηρύχθηκε σε όλες τις εγκαταστάσεις των

ΕΛ.ΠΕ.

Το Σωματείο μας σε ανακοινώσή του τονίζει:

«Συμπληρώθηκαν έξι χρόνια από το τραγικό δυστύ-

χημα της 8ης Μαΐου του 2015, όπου τέσσερις φίλοι και

συνάδελφοι έχασαν τη ζωή τους, βυθίζοντας στο πέν-

θος τις οικογένειές τους αλλά και ολόκληρη την οικο-

γένεια των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ.

Μια ημέρα που αποτελεί για όλους στα ΕΛΠΕ Ημέρα

Μνήμης, Περισυλλογής και Τιμής για τους αδικοχαμέ-

νους συναδέλφους μας.

Η διεκδίκηση οργανογραμμάτων και διαδικασιών, που

διασφαλίζουν στο μέγιστο την Ασφάλεια εργαζομένων

και εγκαταστάσεων, καθώς και ο καθημερινός αγώνας

για σεβασμό στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, αποτελούν

δεσμεύσεις πρωταρχικές και αδιαπραγμάτευτες.

Το Δ.Σ. του Σωματείου μας αποφάσισε την κήρυξη

4ωρης Στάσης Εργασίας το Σάββατο 08/05/21 από 11:00

έως 15:00 σε όλες τις εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ, όπου

πραγματοποιήθηκε τρισάγιο στη Μνήμη των αδικοχα-

μένων συναδέλφων, καθώς και κατάθεση στεφάνων

στο Μνημείο των εγκαταστάσεων Ασπροπύργου και στο

Μνημείο των εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης και ώρα

11:30».
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Εγκαταστάσεις Ασπροπύργου:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβου-

λίου, ΤΑΑΤ, ΠΕΣΥ και Εξελεγκτικής Επιτροπής ψήφι-

σαν 699 μέλη, 675 έγκυρα, 4 άκυρα και 20 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό

Κέντρο Ελευσίνας ψήφισαν 696 μέλη, 668 έγκυρα, 5

άκυρα και 23  λευκά.

Γ) για  την εκλογή  Αντιπροσώπων για την Πανελλή-

νια  Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 699 μέλη, 670 έγ-

κυρα, 7 άκυρα, 22 λευκά.

Εγκαταστάσεις Ελευσίνας:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβου-

λίου, ΤΑΑΤ, ΠΕΣΥ και Εξελεγκτικής Επιτροπής ψήφι-

σαν 517 μέλη, 507  έγκυρα, 3 άκυρα και 7 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό

Κέντρο  Ελευσίνας ψήφισαν 517 μέλη, 499 έγκυρα, 5

άκυρα και 13 λευκά.

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Ομοσπον-

δία Εργαζομένων στα Διυλιστήρια και τις Χημικές Βιο-

ΜΕ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ        

μηχανίες ψήφισαν 517 μέλη, 499 έγκυρα, 07 άκυρα και

11 λευκά.

Εγκαταστάσεις Θεσσαλονίκης:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβου-

λίου, ΤΑΑΤ, ΠΕΣΥ και Εξελεγκτικής Επιτροπής ψήφι-

σαν 536 μέλη, 532 έγκυρα, 0 άκυρα και 4 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλή-

νια Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 536 μέλη, 528 έγ-

κυρα, 03 άκυρα και 05 λευκά.

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό

Κέντρο Θεσσαλονίκης ψήφισαν 536 μέλη 524 έγκυρα,

8 άκυρα και 4 λευκά.

Εγκαταστάσεις Αμαρουσίου:

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβου-

λίου, ΤΑΑΤ, ΠΕΣΥ και Εξελεγκτικής Επιτροπής ψήφι-

σαν 43  μέλη, 43 έγκυρα, 0 άκυρα  και 0 λευκό.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό

Κέντρο Ελευσίνας ψήφισαν 43 μέλη, 43 έγκυρα, 0

άκυρο και 0 λευκό.

Μέσα σε δημοκρατικές διαδικασίες, όπως άλλωστε συνηθίζουν οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ., διαξήχθησαν

οι εκλογές του Σωματείου μας την Δευτέρα 31 και Τρίτη 1 Ιουνίου 2021 για την ανάδειξη νέου Διοικητικού

Συμβουλίου για την περίοδο 2021-2024. Η προσέλευση των συναδέλφων μας για αυτό το κορυφαίο συν-

δικαλιστικό γεγονός ήταν μαζική.

Συγκεκριμένα, σε όλες τις εγκαταστάσεις των εργοστασίων και των γραφείων ψήφισαν 1795 μέλη μας.

Μετά την τελευταία εκλογική αναμέτρηση σε μία δύσκολη περίοδο για τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ,

όπου εξελίσσεται η διαδικασία πλήρους ιδιωτικοποίησης των ΕΛ.ΠΕ., συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. 

Η δέσμευση όλων μας να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ.

είναι δεδομένη και αποτελεί την πρώτη και βασική προϋπόθεση για να πετύχουμε σαν Σωματείο τους στό-

χους μας.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να παραμείνουν ενωμένοι και συσπειρωμένοι γύρω από το Σωμα-

τείο μας.

Τα αποτελέσματα των Αρχαιρεσιών του Σωματείου μας για όλα τα όργανα

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024
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        ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

Γ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 43 μέλη, 43 έγκυρα, 0

άκυρο και 0 λευκά.

ΑΘΗΝΑ - ΕΛΕΥΣΙΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ -ΜΑΡΟΥΣΙ 

Α) για την εκλογή οργάνων Διοικητικού Συμβουλίου,

ΤΑΑΤ, ΠΕΣΥ και Εξελεγκτικής Επιτροπής ψήφισαν

1.795  μέλη, 1.757 έγκυρα, 7 άκυρα και 31 λευκά.

Β) για την εκλογή Αντιπροσώπων για την Πανελλήνια

Ομοσπονδία Ενέργειας ψήφισαν 1.795 μέλη, 1.740 έγ-

κυρα, 17 άκυρα και 38 λευκά.

Γ) για την εκλογή Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας ψή-

φισαν 1.256 μέλη, 1.210 έγκυρα, 10 άκυρα και 36 λευκά.  

Δ) για την εκλογή Αντιπροσώπων για το Εργατικό

Κέντρο Θεσσαλονίκης ψήφισαν 536 μέλη, 524 έγκυρα,

8 άκυρα και 4 λευκά.

Σύμφωνα με τους ψήφους που έλαβε η κάθε παρά-

ταξη γίνεται η κατανομή των εδρών ως ακολούθως:

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (904 ψήφους εκλέγει 11 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (718 ψήφους) εκλέγει 9 μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(100 ψήφους) εκλέγει 1 μέλος.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΕΛΠΕ (35 ψήφους) δεν

εκλέγει μέλος.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (904 ψήφους) εκλέγει 20 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (718 ψήφους) εκλέγει 16 μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(100 ψήφους) εκλέγει 2 μέλη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(35 ψήφους) και εκλέγει 1 μέλος.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (904 ψήφους) εκλέγει 3 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (718 ψήφους) εκλέγει 2 μέλη.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (904 ψήφους) εκλέγει 2 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (718 ψήφους) εκλέγει 2 μέλη.

ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (844 ψήφους) εκλέγει 21 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (742 ψήφους) εκλέγει 19 μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(104 ψήφους) εκλέγει 3 μέλη.

Πρόεδρος: Οφθαλμίδης Παναγιώτης

Α΄ Αντιπρόεδρος: Καρυοφύλλης Μάριος

Β΄ Αντιπρόεδρος: Σιμούλης Παύλος

Γ΄ Αντιπρόεδρος: Πέππας Χρήστος 

Γεν. Γραμματέας: Θεοτόκης Σπυρίδων

Αν. Γεν. Γραμματέας: Κεμανετζής Θεόδωρος

Οργανωτικός Γραμματέας: Μπαξεβάνης Ευστράτιος

Γρ. Τύπου & Δημ. Σχέσεων: Πουλίδης Παρασκευάς

Ταμίας: Καπετανάκης Αντώνης

Μέλη: Αλειφέρης Iωάννης, Γενιτσαρίδης Πρόδρομος,

Κοσμέτος Κοσμάς, Κρόκος Σταύρος, 

Ντόκας Παύλος, Παπαγιαννόπουλος Κώστας, 

Παπακωνσταντίνου Γιώργος, Πέππας Βασίλης, 

Περιβολάρης Διαμαντής, Σίμος Γρηγόρης, 

Σκοπελίτης Γιώργος, Χριστίδης Σταύρος.

ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ - ΠΟΕ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΝΙΑΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

ΤΑΑΤ
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ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ (50 ψήφους) εκλέγει 

2 μέλη.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (ψήφους 264) εκλέγει 4 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (262 ψήφους) εκλέγει 3 μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(5 ψήφους) δεν εκλέγει μέλος.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (586 ψήφους) εκλέγει 12 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (453 ψήφους) εκλέγει 9 μέλη.

AΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

(121 ψήφους) εκλέγει 3 μέλη.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ (50 ψήφους) 

εκλέγει 1 μέλος.

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ (242 ψήφους) εκλέγει 3 μέλη.

ΣΥΝΔΕΣΥ (ψήφους 262) εκλέγει 4 μέλη.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

(20 ψήφους) δεν εκλέγει μέλος.

Με βάση τις ψήφους που έλαβε ο κάθε συνδυασμός

και τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο κάθε υπο-

ψήφιος προέκυψαν τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (692 ψήφους)

2. ΚΑΡΥΟΦΥΛΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ (373 ψήφους)

3. ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ (363 ψήφους)

4. ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (347 ψήφους)

5. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (327 ψήφους)

6. ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (303 ψήφους)

7. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (295 ψήφους)

8. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (290 ψήφους)

9. ΚΕΜΑΝΕΤΖΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (288 ψήφους)

10. ΠΕΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (288 ψήφους)

11. ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (278 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ (265 ψήφους)

2. ΣΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (226 ψήφους)

3. ΡΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (220 ψήφους)

4. ΣΙΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (185 ψήφους)

5. ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (173 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ 

Τακτικά μέλη:

1. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩ/ΝΟΣ (512 ψήφους)

2. ΝΤΟΚΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (447 ψήφους)

3. ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (406 ψήφους)

4. ΚΟΣΜΕΤΟΣ ΚΟΣΜΑΣ (376 ψήφους)

5. ΣΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (376 ψήφους)

6. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ (337 ψήφους)

7. ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (327 ψήφους)

8. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (298 ψήφους)

9. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (295 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΦΕΙΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (292 ψήφους)

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (276 ψήφους)

3. ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (273 ψήφους)

4. ΣΕΪΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (231 ψήφους)

5. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (203 ψήφους)
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 

Τακτικά μέλη:

1. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (56 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (48 ψήφους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (286 ψήφους)

2. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (254 ψήφους)

3. ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (244 ψήφους)

4. ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (242 ψήφους)

5. ΝΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (240 ψήφους)

6. ΤΣΙΓΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (234 ψήφους)

7. ΚΥΠΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (222 ψήφους)

8. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (221 ψήφους)

9. ΒΟΥΡΤΣΑ ΟΛΓΑ (220 ψήφους)

10. ΜΠΑΡΤΣΩΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (218 ψήφους)

11. ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (213 ψήφους)

12. ΜΑΡΟΥΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (213 ψήφους)

13. ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (202 ψήφους)

14. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (198 ψήφους)

15. ΜΠΟΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (196 ψήφους)

16. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ (196 ψήφους)

17. ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (193 ψήφους)

18. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (183 ψήφους)

19. ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (177 ψήφους)

20. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (170 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΒΑΔΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ με κλήρωσης (164 ψήφους)

2. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (164 ψήφους)

3. ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (163 ψήφους)

4. ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (162 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ 

Τακτικά μέλη:

1. ΒΑΡΒΑΓΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (345 ψήφους)

2. ΤΖΟΥΜΠΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (315 ψήφους)

3. ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (277 ψήφους)

4. ΜΑΚΡΥΝΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (265 ψήφους)

5. ΑΠΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (260 ψήφους) 

6. ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (258 ψήφους)

7. ΜΑΝΑΓΛΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ (249 ψήφους)

8. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (241 ψήφους)

9. ΓΙΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (232 ψήφους)

10. ΛΑΒΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  (225 ψήφους)

11. ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (215 ψήφους)

12. ΧΑΛΟΥΒΑ ΜΑΡΙΑ (210 ψήφους)

13. ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (205 ψήφους)

14. ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (203 ψήφους)

15. ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΑΓΟΥ ΖΩΗ (195 ψήφους)

16. ΙΝΤΖΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (183 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΛΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (155 ψήφους)

2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (153 ψήφους)

3. ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, κλήρωση (140 ψήφους)

4. ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (140 ψήφους)

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛ.ΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (52 ψήφους)

2. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (43 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (39 ψήφους)

2. ΓΙΩΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (38 ψήφους)

3. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ (32 ψήφους)

4. ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (27 ψήφους)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ 

Τακτικά μέλη:

1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞ/ΔΡΟΣ κλήρωση (17 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (17 ψήφους)

2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (12 ψήφους)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (9 ψήφους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη: 

1. ΠΑΠΑΜΕΛΕΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (324 ψήφους)

2. ΣΙΜΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (317 ψήφους)

3. ΑΛΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (253 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΙΛΙΩ (187 ψήφους)

2. ΚΛΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ (94 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ

Τακτικά Μέλη:

1. ΖΟΥΝΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ (338 ψήφους)

2. ΚΥΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (287 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΑΜΑΞΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ (197 ψήφους)

2. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ (124 ψήφους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη: 

1. ΣΚΕΥΟΦΥΛΑΞ ΜΙΧΑΗΛ (261 ψήφους)

2. ΦΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (259 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (251 ψήφους)

2. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΧΡΙΣΤΙΝΑ (59 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ

Τακτικά μέλη:

1. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (281 ψήφους)

2. ΧΑΖΗΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (238 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΜΑΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (196 ψήφους)

2. ΚΑΠΟΥΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (87 ψήφους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (137 ψήφους)

2. ΚΑΡΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (135 ψήφους)

3. ΚΟΜΠΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (133 ψήφους)

4. ΚΥΠΑΡΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ (121 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΞΥΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (97 ψήφους)

2. ΚΥΠΑΡΙΔΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ (42 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ

Τακτικά μέλη:

1. ΜΕΤΑΞΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (115 ψήφους)

2. ΔΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (92 ψήφους)

3. ΔΑΓΛΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (91 ψήφους)

ΤΑΑΤ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024
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Αναπληρωματικά μέλη: 

1. ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (87 ψήφους)

2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ (79 ψήφους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά  Μέλη:

1. ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (583 ψήφους)

2. ΑΛΕΙΦΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (329 ψήφους)

3. ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (329 ψήφους)

4. ΘΕΟΤΟΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ (328 ψήφους)

5. ΠΕΠΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (328 ψήφους)

6. ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (306 ψήφους)

7. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (304 ψήφους)

8. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (302 ψήφους)

9. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (301 ψήφους)

10. ΡΟΚΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (298 ψήφους)

11. ΣΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (296 ψήφους)

12. ΒΟΥΖΑΞΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ (285 ψήφους)

13. ΡΙΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (283 ψήφους)

14. ΛΑΠΟΡΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (281 ψήφους)

15. ΠΕΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ (280 ψήφους)

16. ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (279 ψήφους)

17. ΜΠΕΛΙΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (277 ψήφους)

18. ΚΟΤΛΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (268 ψήφους)

19. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (266 ψήφους)

20. ΣΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (254 ψήφους)

21. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (248 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΠΟΥΤΑΧΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (245 ψήφους)

2. ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (228 ψήφους)

3. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (227 ψήφους)

4. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (217 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ

Τακτικά μέλη:

1. ΚΟΝΤΟΥΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (368 ψήφους)

2. ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (367 ψήφους)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (ΠΟΕ)

3. ΖΟΡΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (350 ψήφους)

4. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (343 ψήφους)

5. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (319 ψήφους)

6. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (316 ψήφους)

7. ΑΤΣΑΛΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (298 ψήφους)

8. ΣΠΥΡΟΜΗΤΡΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ (287 ψήφους)

9. ΚΑΤΣΙΑΔΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ (281 ψήφους)

10. ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (266 ψήφους)

11. ΛΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (259 ψήφους)

12. ΚΟΖΟΜΠΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (256 ψήφους)

13. ΦΟΥΝΤΟΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (256 ψήφους)

14. ΒΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (241 ψήφους)

15. ΚΟΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (234 ψήφους)

16. ΓΑΛΑΖΙΔΟΥ ΕΥΣΕΒΙΑ (231 ψήφους)

17. ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (224 ψήφους)

18. ΖΕΪΜΠΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (212 ψήφους)

19. ΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (211 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ κλήρωση (207 ψήφους)

2. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (207 ψήφους)

3. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (201 ψήφους)

4. ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ (186 ψήφους)

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (51 ψήφους)

2. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (44 ψήφους)

3. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (44 ψήφους)

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024
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Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΓΙΩΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (32 ψήφους)

2. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ (24 ψήφους)

3. ΚΑΛΛΙΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (23 ψήφους)

4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ κλήρωση (21 ψήφους)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (40 ψήφους)

2. ΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (29 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (21 ψήφους)

2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (18 ψήφους)

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ  ΔΥΝΑΜΗ  ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ  Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΟΦΘΑΛΜΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (280 ψήφους)

2. ΣΙΜΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (235 ψήφους)

3. ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (209 ψήφους)

4. ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (186 ψήφους)

5. ΜΙΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (183 ψήφους)

6. ΜΕΛΕΤΙΟΥ ΗΛΙΑΣ (175 ψήφους)

7. ΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (174 ψήφους)

8. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (173 ψήφους)

9. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (166 ψήφους)

10. ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ (165 ψήφους)

11. ΒΛΑΒΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ((161 ψήφους)

12. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ (161 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΠΡΙΦΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (158 ψήφους)

2. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (149 ψήφους)

3. ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ (138 ψήφους)

4. ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (132 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ

Τακτικά μέλη:

1. ΚΡΟΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (236 ψήφους)

2. ΖΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (213 ψήφους)

3. ΚΡΙΕΚΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (207 ψήφους)

4. ΜΙΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (200 ψήφους)

5. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (199 ψήφους)

6. ΜΟΥΡΚΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ (191 ψήφους)

7. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ (179 ψήφους)

8. ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (178 ψήφους)

9. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (176 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (174 ψήφους)

2. ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (169 ψήφους)

3. ΜΠΑΡΤΖΟΥΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (167 ψήφους)

4. ΚΟΝΤΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (156 ψήφους)

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024



ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (53 ψήφους)

2. ΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (51 ψήφους)

3. ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (47 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΓΙΩΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (39 ψήφους)

2. ΚΑΠΡΙΝΙΩΤΗΣ ΒΛΑΣΗΣ (36 ψήφους)

3. ΤΣΙΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (29 ψήφους)

4. ΚΑΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (28 ψήφους)

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΤΑ  ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ (34 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (33 ψήφους)

2. ΧΑΛΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (24 ψήφους)

3. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (19 ψήφους)

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ. ΕΛΠΕ

Τακτικά μέλη:

1. ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (162 ψήφους)

2. ΑΣΤΕΡΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ (153 ψήφους)

3. ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ (151 ψήφους)

1717

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΤΟΥΡΣΟΥΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ (136 ψήφους)

2. ΣΜΥΡΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (45 ψήφους)

3. ΕΖΩΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (43 ψήφους)

ΣΥΝΔΕΣΥ

Τακτικά μέλη:

1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (170 ψήφους)

2. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (138 ψήφους)

3. ΜΑΛΑΜΑΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (129 ψήφους)

4. ΣΕΪΤΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (129 ψήφους)

Αναπληρωματικά μέλη:

1. ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (110 ψήφους)

2. ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (76 ψήφους)

ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024ΕΚΛΟΓΕΣ 2021-2024
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1. ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Είμαστε αντίθετοι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομί-

λου. Ο  αγώνας μας θα σταματήσει όταν το ποσοστό  του

Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ επιστρέψει στο Υπουργείο  Οικο-

νομικών.

2. HOLDING 

Διεκδίκηση συμμετοχής Εκπροσώπων Εργαζομένων στο

Δ.Σ.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ

Στόχος μας η ανάδειξη επικίνδυνων & ανασφαλών συνθη-

κών εργασίας και λειτουργίας. Άμεση αντιμετώπιση των

προβλημάτων σε συνεργασία με την ΕΥΑΕ και όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες, Επιθεώρηση Εργα-

σίας, καθώς και δράσεις όπου απαιτηθεί.

4. ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΑΕ

Άμεση ανάδειξη Εκπροσώπων λόγω λήξης θητείας

5. ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 

Ολοκλήρωση του διαγωνισμού προσλήψεων.  

Μονιμοποίηση των συναδέλφων εργολαβικών που καλύ-

πτουν πάγιες & διαρκείς ανάγκες.

6. ΕΣΣΕ  2023 – 2025

Α) Υπογραφή νέας τριετούς ΕΣΣΕ

Β) Ολοκλήρωση υλοποίησης της Δήλωσης – Συμφωνίας

ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ στο σύνολό της.   

7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Υπογραφή τριετούς Εσωτερικού Κανονισμού

8. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ

ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ

Συνέχιση των ενεργειών για αναγνώριση ειδικοτήτων (Χει-

ριστής Παραγωγής, Χειριστής Διακίνησης) σε συνεργασία

με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνδικαλιστικούς

και πολιτειακούς. Συνέχιση και αξιοποίηση των  μέχρι τώρα

καταγεγραμμένων επαγγελματικών ασθενειών.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Έναρξη διαδικασιών για διαγωνισμό ασφαλιστικής με  βελ-

τιωμένες προσθήκες, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα  της

Ιατρικής. Συνέχιση του προγράμματος και πέρα του  εργα-

σιακού βίου ως συνταξιούχου.

10. ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εκδήλωση ενδιαφέροντος λόγω λήξης Groupama στο

τέλος του 2021.

11. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟ-

ΤΙΚΟ 

12. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Μελέτη θεσμικού πλαισίου για δυνατότητα ίδρυσής του.

13. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ & ΣΥΝΕ-

ΔΡΙΩΝ

Διοργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων σχετικών με τις  δρα-

στηριότητές μας.

14. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ & ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕ-

ΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε το επενδυτικό πρό-

γραμμα μετασχηματισμού του Ομίλου σε πράσινη ανά-

πτυξη. Στηρίζουμε την ανάπτυξη που αναβαθμίζει τον

Όμιλο στη διεθνή αγορά και καθιερώνει νέες θέσεις  ερ-

γασίας.

15. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

16. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  

Συνέχιση δράσεων προς ανακούφιση, ευπαθών κοινωνικών

ομάδων στο μέτρο των δυνατοτήτων  μας.

17. ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ σε θέματα που αφορούν

το περιβάλλον.

18. ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Ενίσχυση των τραπεζών Αίματος του Σωματείου μας.

19. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ

Αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που αφορούν διαχεί-

ριση συνθηκών εργασίας και λειτουργίας, ώστε να διασφα-

λίζεται η ομαλότητα και η εργασιακή άμιλλα.  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΣΕΕΠ 
ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2021-2024
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο συνάδελφος Δημήτρης Στάθης δεν είναι πια

μαζί μας. Άφησε την τελευταία του πνοή στο νο-

σοκομείο Αττικόν, όπου νοσηλευόταν. 

Θα μας λείψει ο καλός φίλος, ο συνάδελφος, ο

εκπαιδευτής, μα πάνω από όλα η καλοσύνη και

το ήθος του. 

Το τελευταίο αντίο στον Δημήτρη Στάθη είπαν

οι φίλοι και οι συνάδελφοι στον Άγιο Γεώργιο

στην Νέα Πέραμο.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Η οικογένεια των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ είναι

φτωχότερη. 

Ένας καλός φίλος και συνάδελφος, ο Γιώργος

Κουτσούκης, έχασε την πολύμηνη μάχη που

έδινε, σκορπίζοντας μεγάλη θλίψη σε όσους τον

γνωρίζαμε.

Ειλικρινή και ολόθερμα συλλυπητήρια στους

συγγενείς και φίλους του.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον

Ιερό Ναό της Αγ. Τριάδος στο Νέο Ηράκλειο. 

Αιωνία η μνήμη του.

Μεγάλες κινητοποιήσεις με συνθήματα και πανό 
κατά του εργασιακού νομοσχεδίου

Χιλιάδες διαδηλωτές συμμετείχαν στις απεργιακές κι-

νητοποιήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα, τη

Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις ανά την Ελ-

λάδα, ενάντια στο εργασιακό νομοσχέδιο.

Το παρών έδωσε και το ΠΣΕΕΠ ανταποκρινόμενο στο

κάλεσμα της ΓΣΕΕ και συμμετείχε στην 24ωρη απεργία

που προκηρύχθηκε για την Πέμπτη 10/06/21, από το τρι-

τοβάθμιο συνδικαλιστικό μας όργανο. 

Στην ανακοίνωση του μεταξύ άλλων το Σωματείο μας

αναφέρει:

«Το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που προωθεί η κυβέρ-

νηση δια χειρός Χατζηδάκη, έρχεται να ολοκληρώσει σε

ένα μεγάλο βαθμό την εφαρμογή των ιδεοληψιών της

κυβέρνησης αποτελώντας ουσιαστικά την ταφόπλακα

τόσο των εργασιακών σχέσεων όσο και των συνδικά-

των. Οι απλήρωτες υπερωρίες, η κατάργηση του 8ωρου,

η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης και η κα-

τάργηση στην ουσία του δικαιώματος στην απεργία,

είναι μερικά μόνο από όσα περιλαμβάνει το κατά παραγ-

γελία νομοσχέδιο – έκτρωμα.

Οι δυνάμεις της εργασίας θα σταθούν απέναντι σε

αυτές τις λογικές και πρακτικές δίνοντας πολυεπίπεδο

αγώνα ενεργοποιώντας συνειδήσεις και κοινωνικές αν-

τιστάσεις». 

Πανό και συνθήματα όπως "κάτω τα χέρια από το

8ωρο, τις συλλογικές συμβάσεις και την απεργία",

"STOP στον Χατζηδάκη, απολύστε τον Μητσοτάκη", "το 8ωρο

δεν είναι για παζάρια και διάλογο" κυριάρχησαν. Το "παρών"

έδωσαν στις απεργιακές κινητοποιήσεις και ο πρόεδρος του

ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεν-

νηματά, ο Γ.Γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και

ο γραμματέας του ΜεΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης.



Παράλληλα, είναι η ιδανική εποχή για να δοκιμάσουν τα παι-

διά νέες τροφές, όπως θαλασσινά μεζεδάκια, αβοκάντο στις

σαλάτες ή ως σος γουακαμόλε, μπάρες βρόμης και mix ξηρών

καρπών με καλοκαιρινά φρούτα ως σνακ στην παιδική χαρά,

στην παραλία ή στο ταξίδι.

Η υγιεινή καλοκαιρινή ρουτίνα ξεκινάει από τον επαρκή και

ποιοτικό βραδινό ύπνο, συνεχίζεται με φυσική δραστηριότητα στην

παραλία, και συμπεριλαμβάνει σωστές διατροφικές συνήθειες όπου κι

αν βρίσκεστε. Η ποικιλία των διαθέσιμων τροφίμων αλλά και οι χαλαροί

ρυθμοί των διακοπών αποτελούν την τέλεια ευκαιρία για να φροντί-

σουμε τον εαυτό μας σωστά.

Σημαντικό το πρωινό γεύμα

Το πρωινό γεύμα είναι απαραίτητο έπειτα από τον πολύωρο νυχτε-

ρινό ύπνο, καθώς παρέχει πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και την απα-

ραίτητη ενέργεια για να αντεπεξέλθει ο οργανισμός σωματικά και να

αποδώσει πνευματικά και δημιουργικά στη δουλειά, στο παιχνίδι, στην

περιήγηση και στο πρόγραμμα των διακοπών. Καλές επιλογές πρωινού

είναι τα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, τυρί), τα δημητριακά

ολικής αλέσεως, ένα φρέσκο φρούτο εποχής ή ο χυμός. Μια μπάρα

δημητριακών και ένα-δύο φρούτα χωρούν στην τσάντα θαλάσσης!

Ελαφριά καλοκαιρινά πιάτα με πολλά λαχανικά

Οι υψηλές καλοκαιρινές θερμοκρασίες και η ανάλαφρη ρουτίνα των

διακοπών απαιτούν απλά, ελαφριά γεύματα και σνακ που χαρίζουν

ενέργεια και πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και όχι πολλά κορεσμένα

λιπαρά, κρέμες γάλακτος ή βαριές σάλτσες.

Η υπερκατανάλωση φαγητού σε ένα γεύμα μπορεί να προκαλέσει

δυσφορία, ιδίως σε συνθήκες έντονης ζέστης. Μια πολύχρωμη σαλάτα

με ζυμαρικά, κοτόπουλο, φακές, τυρί και σπόρους ή ένα τοστ με ένα

φρέσκο φρούτο αποτελούν βολικές θρεπτικές επιλογές κάτω από τον

καυτό ήλιο, πάντα παράλληλα με σωστή ενυδάτωση. Δώστε προτεραι-

ότητα σε πιάτα με άφθονα λαχανικά, μαγειρεύοντας στο σπίτι φασο-

λάκια, αρακά, σπανακόρυζο, γεμιστά, κοτόπουλο με μπάμιες, φασόλια

γίγαντες, μπριάμ, μπιφτέκι με ψητά λαχανικά ή με πράσινη σαλάτα. Τέ-

τοια μαγειρευτά πιάτα και, φυσικά, θαλασσινούς μεζέδες θα βρείτε σε

παραδοσιακή ή πιο γκουρμέ εκδοχή στα περισσότερα εστιατόρια ή τα-

βερνάκια. Τα ψάρια και τα θαλασσινά πρέπει να κατέχουν πρωταρχική

θέση στο καλοκαιρινό τραπέζι μία-δύο φορές την εβδομάδα, σε συν-

δυασμό με ψητά λαχανικά ή πολύχρωμες δροσερές σαλάτες.

Ψάρια & θαλασσινά, τα φρούτα της θάλασσας στο πιάτο μας

Το καλοκαίρι είναι πράγματι η τέλεια ευκαιρία για φρέσκο ψάρι και

θαλασσινούς μεζέδες πλάι στο κύμα, ιδίως αν δεν συνηθίζετε να τα

μαγειρεύετε στο σπίτι. Τα ψάρια, τα θαλασσινά και τα οστρακοειδή πε-

ριέχουν μονοακόρεστα και πολυακόρεστα λιπαρά οξέα συν ψευδάρ-

γυρο, που ενδυναμώνει το ανοσοποιητικό σύστημα. Εξαιρετική πηγή

βιταμίνης D αποτελούν τα λιπαρά ψάρια, όπως οι σαρδέλες, ο σολο-

μός, ο μπακαλιάρος, το σκουμπρί και η πέστροφα. Συνδυάστε με λα-

δολέμονο και ψητά λαχανικά, δροσερή αγγουροντομάτα ή

παραδοσιακή χωριάτικη σαλάτα. Στο σπίτι μπορείτε να ψήσετε ψάρια
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Τις ημέρες του καλοκαιριού όλοι έχουμε διάθεσή μας
μια ποικιλία από θρεπτικές τροφές που αρέσουν σε
όλους: γλυκά, δροσερά καλοκαιρινά ή και τροπικά
φρούτα που περιέχουν πολύτιμες βιταμίνες και ιχνο-
στοιχεία αλλά και νόστιμα ψάρια και θαλασσινά που απο-
τελούν εξαιρετική πηγή πρωτεΐνης και ψευδαργύρου.

Διατροφικές συμβουλές για να είμαστε      

Δεν παραλείπουμε την επαρκή ενυδά-

τωση γιατί το καλοκαίρι ιδρώνουμε

Η σωστή ενυδάτωση όχι μόνο ικανοποιεί

τη δίψα αλλά έχει σημαντικό αντίκτυπο

στην υγεία, στη σωματική και πνευματική

απόδοση, στην αντοχή και αθλητική επί-

δοση, ενώ είναι ακόμα πιο αναγκαία σε

συνθήκες ζέστης ή έντονης σωματικής

άσκησης. Είτε παίζετε beach volley ή ρακέ-

τες είτε κάθεστε στην ξαπλώστρα κάτω

από τον ήλιο, συστήνεται να καταναλώ-

νετε άφθονα υγρά καθ’ όλη τη διάρκεια

της ημέρας, κατά γενικό κανόνα τουλάχι-

στον 2 λίτρα, περίπου 8 ποτήρια νερό ημε-

ρησίως. Επιπρόσθετη ενυδάτωση

προσφέρουν τα φρούτα και τα λαχανικά,

οι σούπες και τα αφεψήματα.

Επαρκή ενυδάτωση γιατί
το καλοκαίρι ιδρώνουμε

στην ψηστιέρα ή στα κάρβουνα, να μαγειρέ-

ψετε μυδοπίλαφο, χταποδάκι με κοφτό μακα-

ρονάκι ή σουπιές με σπανάκι.

Πολύχρωμα και βιταμινούχα τα φρούτα του

καλοκαιριού

Τα καλοκαιρινά φρούτα είναι πιο γλυκά, πιο

εξωτικά και αρέσουν σε όλους. Εντάξτε στη

διατροφή σας μια ποικιλία φρέσκων, εποχια-

κών φρούτων της αρεσκείας σας, όπως κερά-

σια, καρπούζι, πεπόνι, ροδάκινο, νεκταρίνι,

σταφύλια. Καταναλώστε τα στην παραλία, στο

εστιατόριο και στο ταβερνάκι, στο σπίτι με το

πρωινό ή ως απογευματινό σνακ για μικρούς

και μεγάλους, μόνα τους ή με γιαούρτι, ως

φρουτοσαλάτα ή στο μπλέντερ ως smoothie.

Στον αντίποδα της διαρκούς κατανάλωσης

ζάχαρης (γλυκά, παγωτά, καραμέλες και ζαχα-

ρωτά), τα φρέσκα και γλυκά καλοκαιρινά

φρούτα αναμφισβήτητα αποτελούν την ιδα-

νική καθημερινή γλυκιά επιλογή για μωρά,

νήπια και μεγαλύτερα παιδιά, προσφέροντάς
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      υγιείς και fit το καλοκαίρι

Συμβουλές Ψυχοσωματικής Υγείας & Ευεξίας για το Καλοκαίρι

•• Αποτοξινωθείτε σωματικά & ψυχικά

• • Επιλέξτε όσον το δυνατόν καλύτερης ποιότητας, πιο

φυσικά και μη επεξεργασμένα τρόφιμα

• • Προσθέστε στις καθημερινές σας δραστηριότητες

μια ήπια φυσική άσκηση για περίπου 20-30 λεπτά την

ημέρα.

• • Πίνετε καθημερινά τουλάχιστον 8-10 ποτήρια νερό,

και άλλα ροφήματα

• • Aφιερώστε τουλάχιστον 20 λεπτά καθημερινά σε

ασκήσεις βαθιάς αναπνοής και χαλάρωσης

Εξασκηθείτε στο να αναπτύξετε και να διατηρήσετε

μια υγιή, αισιόδοξη και στοργική στάση φροντίδας προς

τον εαυτό σας, και τους άλλους.

• • Φροντίστε να έρχεστε όσο γίνεται συχνότερα σε

επαφή με την φύση (π.χ. περπατήστε, κολυμπήστε,

πάρτε βαθιές ανάσες και αφήστε την ζωτική ενέργεια

του φυσικού περιβάλοντος να σας εμπνεύσει & να ει-

σχωρήσει μέσα σας)

• • Διαβάστε βιβλία που σας επιτρέπουν να "φύγετε"

από την καθημερινότητα, να οραματιστείτε, που σας

συγκινούν συναισθηματικά, σας εμπνέουν, και σας βοη-

θούν να πάρετε νέες ιδέες και να δοκιμάσετε καινούρ-

γιες "θέσεις" στη ζωή και τις σχέσεις σας

• • Αφιερώστε περισσότερο χρόνο καθημερινά στον

ευατό σας

• • Κάντε έναν γραπτό απολογισμό στο προσωπικό σας

ημερολόγιο για τον χειμώνα που πέρασε: εντοπίστε τις

επιτυχίες σας & τις στιγμές χαράς που προσφέρατε στον

εαυτό σας, ευχαριστήστε τον εαυτό σας γι'αυτές, και

αποφασίστε τι άλλο θα θέλατε να συμβεί στη ζωή σας

από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη για να είστε λίγο πιο χα-

ρούμενοι

• • Συγχωρείστε τον ευαυτό σας για ατυχείς ή δυσάρε-

στες καταστάσεις που βιώσατε τον χρόνο που πέρασε

και αποδώσατε σε δικής υπαιτιότητα

• • Όταν κάποτε συνηδητοποιήτε ότι κάνετε αρνητικές

σκέψεις, ή νιώθετε θυμωμένη/ ος με κάποιο άτομο:

• • Αναπνεύστε αργά και βαθειά, μετρώντας έως το 10

• • Αναρωτηθείτε τι είναι αυτό που φοβάστε περισσό-

τερο (Συνήθως πίσω από τον θυμό κρύβετε μεταμφιε-

σμένο το συναίσθημα του φόβου ότι κάποιος θα μας

απορρίψει)

• • Μιλήστε με κάποιο άτομο που του έχετε εμπι-

στοσύνη και θα μπορέσει να σας ακούσει, και μοιρα-

στείτε τον προβληματισμό σας μαζί του

• • Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας: Διαλέξτε κάτι

που θα σας κάνει να αισθανθείτε πραγματικά καλά

(ένα καφέ με την ησυχία σας, ένα ζεστό χαλαρωτικό

μπάνιο, μια βόλτα στα μαγαζιά)

• • Διακομοδείστε την κατάσταση. Το χιούμορ είναι

μερικές φορές το καλύτερο φάρμακο!

• • Ονειρευτείτε μια όμορφη, ειρηνική σκηνή, την

δική σας εικόνα για τον παράδεισο. Θα σας βοηθή-

σει να ηρεμήσετε.

Το καλοκαίρι είναι παρόν και όλοι καλούμαστε να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να επανακτήσει την χαμένη ψυ-

χική ενέργεια & δύναμη που δαπανήσαμε όλο το χρόνο. Είτε φύγετε για διακοπές, είτε όχι, μπορείτε δώσετε

στον εαυτό σας ευκαιρίες για ανανέωση και ουσιαστική ξεκούραση. Βοηθείστε λοιπόν την ψυχή & το σώμα σας

να επιστρέψουν από τον Σεπτέμβρη στις καθημερινές τους συναλλαγές με την καθημερινότητα, με περισσότερη

αισιοδοξία, διάθεση, και ενέργεια!

τους πολύτιμες βιταμίνες και ιχνοστοιχεία.

Ευκαιρία να θυμηθούμε τη μεσογειακή διατροφή

Η μεσογειακή διατροφή αποτελεί ένα αποδεδειγμένα ισορρο-

πημένο διατροφικό πρότυπο, ευεργετικό για την υγεία και την

πρόληψη χρόνιων παθήσεων, καθώς ενισχύει σημαντικά το ανο-

σοποιητικό σύστημα και συμβάλλει καίρια στην αντιμετώπιση των

λοιμώξεων. 

Προσαρμόστε το στην καθημερινότητά σας, επιλέγοντας: 1)

τρόφιμα φυτικής προέλευσης, όπως φρέσκα φρούτα και λαχανικά,

δημητριακά, όσπρια, ξηρούς καρπούς και σπόρους, 2) παρθένο

ελαιόλαδο ως βασική πηγή λίπους, 3) μονοακόρεστα και πολυα-

κόρεστα λιπαρά, όπως ψάρια και θαλασσινά, αβοκάντο, ξηρούς

καρπούς και σπόρους, 4) γαλακτοκομικά με χαμηλά λιπαρά, αυγά

και πουλερικά, 4) λιγότερο κόκκινο κρέας και γλυκά, 5) γεύματα

γύρω από το τραπέζι με αγαπημένα πρόσωπα και

ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, 6) καθημερινή σωματική

δραστηριότητα. 
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Η γιαγιά η Μαριώ γλυκειά πολύ,

ένα χθες ξανά αναπολεί.

Τι συγκίνηση είναι δαύτη;

Δες, το βλέμμα της αστράφτει.

Η εγγόνα της παντρεύεται

κι η γιαγιά ονειρεύεται,

τη ζωή την παλιά της,

μεσ’ στ’ άσπρα τα μαλλιά της.

Τότε που ήταν δηλαδή

σαν την εγγόνα της παιδί

και θυμάται κάποια νιάτα

φως και ομορφιά γεμάτα.

Και γύρω συγυρίζοντας 

δίνει εντολές δακρύζοντας.

«Στρώστε τα τραπέζια με μεζέδες

για τους γλεντζέδες

κι εσείς παίξτε βιολιά

για να χορέψ’ η κοπελιά

η μελαχροινή,

μπαλάντα γιορτινή.

Στρώστε μετάξια και δαντέλες

και οι κοπέλες

πάρτε τους νιους

τους μορφονιούς

και μπείτε στο χορό,

να σας χαρώ.

Κι εσείς ψηλόκορμοι λεβέντες

χωρίς κουβέντες,

ξαναγεμίστε, ξαναδειάστε τη μισή,

πιείτε μπρούσκο κρασί.

Παντρεύεται η μορφούλα η Μαριώ,

καίγεται στις χαρές της το χωριό.

Φιδίσιο της Μαρούλας 

το κορμί το λυγερό,

μέσ’ στις κινήσεις του 

δαμάζει το χορό.

Χορεύοντας αχνογελά,

Θε μου, πώς αστραποβολά,

σέρνοντας το χορό. Και μπρος της,

Γιαγιά και εγγονή
αφέντης στην αφέντρα του 

ο καλός της

με μαλλιά κορακάτα,

τι δροσιά και τι νιάτα!

Κι ως λαλούν τα βιολιά κι οι ζουρνάδες

και γλεντούν γέροι νιοι και κυράδες

τρώνε πίνουν μεθάνε

και ξεχνούν πού πονάνε,

στα τραπέζια του γάμου μπροστά,

η γιαγιά το μπαστούνι ως βαστά,

τη νέα που χορεύει κοιτάζει,

τη νύφη, όλο σκέρτσο και νάζι

(της Μαριώς η γιαγιά).

Πώς φαντάζει γλυκειά Παναγιά

με πρόσωπο αγγελικό

μέσ’ στ’ άσπρο της το νυφικό!

Κι ως τη βλέπει η γιαγιά να λυγιέται,

τη χαρά τη δική της θυμιέται,

τη νιότη τη δική της την αέρινη

(πόσο τώρα εγίνηκε κέρινη)

κι εκεί δα στων ματιών της τ’ ασπράδι

που φωτά της ζωής της το βράδυ,

ένα δάκρυ κρυφό λαμπυρίζει.

Τον παλιό εαυτό της γνωρίζει

στης Μαριώς το παρθένο κορμί,

ρόδο ουρανόχρωμο και γιασεμί

και λέει με καμάρι.

«Χαρά στο παλικάρι

που παίρνει την εγγόνα μου

τη γοργόνα μου,

λες της άνοιξης αυγή

και ροδόσταμου πηγή.

Να’ μουν τώρα πάλι νια

σαν και τότε μορφονιά,

αχ και να μπορούσα

πάλι ν’ αγαπιόμουν, 

πάλι ν’ αγαπούσα…

με νιους να ‘ταν να φλερτάρω,

σκέφτεται η γιαγιά η Μάρω.

Όμορφη ήμουν μια φορά

μα εχ’ η εγγόνα μου σειρά.

Ήμουν λέει ξανθό μελίσσι

κι είχα τις καρδιές κεντρίσει

του Λια, του Μάνου του Στρατή.

Ήμουν κοπέλα ζηλευτή,

μα έχω παραωριμάσει

κι ό, τι ωραίο το ‘χω χάσει».                                               

Κι ως τη θωρεί από κοντά,

λέει στον κόσμο που γλεντά.

«Δείτε την! Στου γαμπρού τα μάτια

ζει σε πανάκριβα παλάτια!

Κι εγώ; Τι κι αν κρατώ μπαστούνι

κι αν πίνω τσάι από φλησκούνι;

Μεσ’ στις χαρές της εγγονής μου,

το όνειρο ζω της ζωής μου.

Τώρα, μ’ όλη μου την καρδιά,

στα λατρευτά τούτα παιδιά,

μεσ’ από την ψυχή μου

θα δώσω την ευχή μου.

Να ζήσουν, να γεράσουνε,

στα εκατό να φτάσουνε,

τα δυο μου χελιδόνια.

Και παιδιά να δουν κι εγγόνια».
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