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Δημοσιεύθηκε πριν λίγο καιρό σε ΦΕΚ το νέο Νομοσχέ-

διο που προώθησε ο υπουργός Εργασίας, Κωστής Χατζη-

δάκης για τα εργασιακά όπου και με σφραγίδα όλων...

έγινε νόμος του κράτους.

Το ΦΕΚ, που αποτελείται από συνολικά 165 άρθρα και

84 σελίδες, αναλύει όλο το φάσμα των εργασιακών, από

τα ωράρια εργασίας, μέχρι τις αργίες, τις απεργίες και τις

συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που παρόλο τις  σημαντι-

κές αλλαγές που έγιναν μετά από διαβούλευση και σειρά

προτάσεων που έκαναν επιστημονικοί και συνδικαλιστι-

κοί φορείς, εν τούτοις δεν έχει αλλάξει διόλου ως προς το

πνεύμα και τον πραγματικό απώτερο στόχο του.

Τα εργασιακά δικαιώματα όπως όλα δείχνουν, κατεδα-

φίζονται  γυρνώντας το ρολόι της Ιστορίας πολύ πίσω.

Έντεκα χρόνια μνημονιακής διαδικασίας μεταμόρφω-

σαν βήμα-βήμα το τοπίο της εργασίας σε πολλούς κλά-

δους σε μια εργασιακή αναρχία και γαλέρα, γεννώντας

πρωτόγνωρα νέα μοντέλα εκμετάλλευσης. 

Η αγωνία των εργαζομένων είναι διάχυτη κυρίως στις

μικρές επιχειρήσεις, όπου οι εργαζόμενοι φοβούνται ότι

θα αναγκάζονται να δουλεύουν ατελείωτες ώρες, χωρίς

να πληρώνονται τις υπερωρίες και θα είναι πλήρως εξαρ-

τημένοι από τις ατομικές συμβάσεις, αφού οι συλλογικές

θα καταρρεύσουν.

Συναδέλφισσες-οι, 

η Διοίκηση του Σωματείου μας μετά από συζητήσεις με

την Διοίκηση της εταιρίας, συμφώνησε πως οτιδήποτε

προβλέπει το νομοσχέδιο και είναι ευνοϊκότερο προς τους

εργαζόμενους να ισχύσει κανονικά.

Στέλνουμε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πως δεν θα

δεχτούμε εκπτώσεις σε ότι αφορά τα εργασιακά μας δι-

καιώματα και τη συλλογική μας σύμβαση.
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Οι επτά σημαντικές αλλαγές είναι:

1. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας

Ο εργαζόμενος μόνο με δικό του αίτημα και κατόπιν έγγρα-

φης συμφωνίας με τον εργοδότη μπορεί να εργαστεί με ελα-

στικό ωράριο για οικογενειακούς, εκπαιδευτικούς ή άλλους

λόγους. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εργάζεται έως και 10

ώρες την ημέρα κατά μέγιστο χωρίς πρόσθετη αμοιβή, ανά-

λογα με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Οι επιπλέον ώρες θα

αποθηκεύονται σε «τράπεζα χρόνου» με τη συμβολή και της

ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα του «επιστρέφονται»

εντός έξι μηνών με τη μορφή μειωμένου ωραρίου ή ρεπό ή

ημερών αδείας. Το κέρδος για τον εργαζόμενο είναι ότι με

τη διευθέτηση μπορεί να εξασφαλίσει -αν το επιθυμεί-

4ήμερη εργασία την εβδομάδα χωρίς μείωση αποδοχών. Επι-

πλέον καλύπτεται από δικλείδα ασφαλείας ότι δεν θα απολυ-

θεί αν αρνηθεί πρόταση του εργοδότη για συμφωνία

διευθέτησης. Σε κάθε περίπτωση η απόλυση θα θεωρείται

άκυρη.

Όπως προβλέπει το νομοσχέδιο, στην περίπτωση που λυθεί

η σύμβαση εργασίας πριν από τη λήξη, εν όλω ή εν μέρει,

του χρονικού αντισταθμίσματος που προβλέπεται κατά την

περίοδο της μειωμένης απασχόλησης, ο εργαζόμενος λαμ-

βάνει, κατά τη λύση, αποζημίωση για τις υπερβάλλουσες

ώρες που έχει απασχοληθεί.

Από την άλλη πλευρά, ο εργαζόμενος μπορεί να κερδίζει το

4ήμερο αλλά θα έχει απώλεια εισοδήματος, αφού δεν θα του

καταβάλλονται υπερωρίες. Επιπλέον, όπως επισημαίνουν και

τα συνδικάτα, από τη διαδικασία παρακάμπτεται το σωμα-

τείο, με αποτέλεσμα ο εργαζόμενος να είναι ο αδύναμος κρί-

κος και να υποχρεωθεί να συμφωνήσει στην ελαστική

εργασία υπό την απειλή της ανεργίας. Σε κάθε περίπτωση

υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται η απόλυσή του αν αρνηθεί

τη διευθέτηση.

2. Ψηφιακή κάρτα εργασίας: Πώς θα λειτουργεί στην πράξη

Ο εργαζόμενος θα «χτυπά» την κάρτα του όταν ξεκινά και

όταν τελειώνει την εργασία του. Η κάρτα θα συνδέεται απ’

ευθείας με online σύστημα του ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ και με τον τρόπο

αυτό, θα καταγράφεται αμέσως και σε πραγματικό χρόνο η

υπέρβαση του νομίμου ωραρίου, οι υπερεργασίες και οι υπε-

ρωρίες του κι έτσι θα επέρχονται άμεσα οι σχετικές συνέ-

πειες (αξιώσεις για επιπλέον αμοιβή από τον εργαζόμενο και

κυρώσεις στον εργοδότη). Μάλιστα η εφαρμογή της ψηφια-

κής κάρτας θα είναι διαθέσιμη και μέσω του κινητού τη-

λεφώνου ώστε να μπορεί να ελέγχει και ο εργαζόμενος

την καταγραφή των υπερωριών του.

Η ψηφιακή κάρτα θα έχει καθοριστικό ρόλο στην προ-

στασία του 8ώρου, τη μείωση της μαύρης εργασίας, στην

τήρηση του ωραρίου του τηλεργαζόμενου (δικαίωμα

στην αποσύνδεση) αλλά και στη λεγόμενη διευθέτηση

του χρόνου εργασίας καθώς θα μπορούν να καταγρά-

φονται online οι «κλειδωμένες» υπερωρίες τις οποίες ο

εργοδότης οφείλει ή να πληρώσει ή να συμψηφίσει.

3. Αύξηση του πλαφόν των υπερωριών

Με την αύξηση του πλαφόν των υπερωριών στις 150

ώρες ετησίως, από 96 ώρες που είναι σήμερα, στη βιο-

μηχανία και 120 ώρες στους λοιπούς κλάδους δίνεται η

ευκαιρία στους εργαζόμενους να αυξήσουν το εισόδημά

τους. Παράλληλα με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρ-

τας εργασίας διασφαλίζεται η αμοιβή των υπερωριών και

από την πλευρά των επιχειρήσεων εξυπηρετούνται οι

ανάγκες τους. Ωστόσο, επιβαρύνονται οι εργοδότες που

δεν τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες έγκρισης

των υπερωριών, καθώς με το νομοσχέδιο αυξάνεται το

κόστος για τις μη νόμιμες υπερωρίες. Δηλαδή η αμοιβή

ορίζεται στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο

κατά 120% (από 80% που ισχύει σήμερα).

4. Τι αλλάζει στο δίκαιο των απολύσεων

Το νομοσχέδιο προβλέπει έξτρα αποζημίωση ως εναλ-

λακτική λύση αντί της υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

για τους μισθωτούς σε περίπτωση που η απόλυσή τους

κρίνεται άκυρη από τα δικαστήρια, κυρίως για οικονομο-

τεχνικούς λόγους όπως είναι οι περικοπές ή το κλείσιμο

της επιχείρησης. Οι εργατολόγοι εξηγούν ότι σε αρκετές

περιπτώσεις ο ίδιος ο εργαζόμενος δεν επιθυμεί να επι-

στρέψει στη δουλειά του και προτιμά την αυξημένη απο-

ζημίωση, ενώ και ο εργοδότης επιλέγει να πληρώσει κάτι

παραπάνω για να μειώσει στο μέλλον το εργατικό κό-

στος.

5. Σε ποιες επιπλέον περιπτώσεις απαγορεύεται η από-

λυση

Το εργασιακό νομοσχέδιο διευρύνει τη λίστα των περι-

πτώσεων της άκυρης απόλυσης, που σημαίνει επιστροφή

του εργαζομένου στην εργασία του και καταβολή των μι-

σθών για την περίοδο μέχρι την επαναπασχόληση.

Οι επτά σαρωτικές αλλαγές που φέρνει ο νόμος Χατζηδάκη για         

M
εγάλες αλλαγές φέρνει στην καθημερινότητά μας το

νομοσχέδιο που έχει γίνει εδώ και κάτι μήνες νόμος

του κράτους. Εκτός από τις αλλαγές στα εργασιακά,

το σχέδιο νόμου ρυθμίζει το καθεστώς της τηλεργασίας, κα-

ταργεί το ΣΕΠΕ δημιουργώντας νέα Ανεξάρτητη Αρχή, αλλά-

ζει τις γονικές άδειες θεσπίζοντας για πρώτη φορά άδεια για

τον πατέρα, αλλάζει τον συνδικαλιστικό νόμο και θεσπίζει αυ-

στηρότερες διατάξεις για την παρενόχληση στους χώρους

εργασίας.



Άκυρες θα θεωρούνται στο εξής οι απολύ-

σεις για άσκηση των δικαιωμάτων σε περί-

πτωση βίας και παρενόχλησης, του πατέρα

νεογεννηθέντος τέκνου, εργαζομένων που

έλαβαν ή ζήτησαν οποιαδήποτε άδεια, εργα-

ζομένων που αρνήθηκαν να συμφωνήσουν δι-

ευθέτηση του χρόνου εργασίας,

τηλεργαζομένων που άσκησαν το δικαίωμα

αποσύνδεσης.

6. Tι αλλάζει στον συνδικαλιστικό νόμο

Προβλέπεται προσωπικό ασφαλείας που να

διασφαλίζει την παροχή ενός μίνιμουμ (33%)

επιπέδου υπηρεσιών σε κρίσιμους κλάδους

(υγεία, συγκοινωνίες, αποκομιδή) κατά τη

διάρκεια των απεργιακών κινητοποιήσεων στις

ΔΕΚΟ. Για παράδειγμα στο μετρό, κατά τις ημέρες

της απεργίας θα πρέπει να κυκλοφορεί το ένα τρίτο

των συρμών.

Η συνδικαλιστική οργάνωση που κηρύσσει απεργία

υποχρεούται να προστατεύει το δικαίωμα των εργα-

ζομένων που δεν συμμετέχουν στην απεργία, να

προσέρχονται και να αποχωρούν ελεύθερα και ανεμ-

πόδιστα από την εργασία τους, χωρίς την άσκηση

σωματικής ή ψυχολογικής βίας σε βάρος τους από

οιονδήποτε. Σε αντίθετη περίπτωση η απεργία μπο-

ρεί να διακοπεί.

Προϋπόθεση για τη συλλογική διαπραγμάτευση και

την κήρυξη απεργίας αποτελεί η εγγραφή των συν-

δικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων σε ηλε-

κτρονικό μητρώο για λόγους αξιοπιστίας. 

Καθιερώνεται σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφο-

ρίας. Η απόλυση των συνδικαλιστών θα επιτρέπεται

στο εξής για βιαιοπραγίες σε βάρος συναδέλφου ή

σεξουαλική παρενόχληση.

7. Τι αλλάζει στις γονικές άδειες

Άδεια πατρότητας 14 ημερών με αποδοχές που θα

δίνεται κοντά στην ημερομηνία γέννησης του παι-

διού, γονικές άδειες 4 μηνών και για τους δύο γο-

νείς με επιδότηση του ΟΑΕΔ και διευκολύνσεις στην

εργασία, ώστε να συνδυαστεί αρμονικά με την οικο-

γενειακή ζωή, προβλέπουν οι νέες διατάξεις που πε-

ριλαμβάνονται στο εργασιακό νομοσχέδιο. 

Παράλληλα ο νέος πατέρας προστατεύεται από

την απόλυση για δύο μήνες μετά τον τοκετό.

Οι άδειες θα δίνονται στους εργαζόμενους γονείς,

φυσικούς, θετούς, ανάδοχους, καθώς και στις μητέ-

ρες που αποκτούν τέκνο με τη διαδικασία της παρέν-

θετης μητρότητας, όπως επίσης και στους

φροντιστές, οι οποίοι απασχολούνται στον ιδιωτικό

τομέα και στον δημόσιο τομέα.

Αναλυτικά οι νέες άδειες που θεσπίζονται είναι οι

εξής:

Άδεια σε πατέρες εργαζόμενους πλήρους απασχό-

λησης 14 ημερών κατά τη γέννηση του τέκνου και

10 ημερών σε περιπτώσεις μερικής απασχόλησης

του πατέρα.
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           τα εργασιακά. «Εγγύηση το οκτάωρο... και οι υπερωρίες...»

Γονική άδεια 4 μηνών και για τους δύο γονείς, με επιδότηση

από τον ΟΑΕΔ για τους δύο μήνες με τον ελάχιστο νομοθετη-

μένο μισθό (έως τώρα η εν λόγω άδεια ήταν άνευ αποδοχών). Η

άδεια μπορεί να χορηγείται συνεχόμενα ή τμηματικά μέχρι το

παιδί να γίνει 8 χρόνων. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς απα-

σχολούνται στον ίδιο εργοδότη, πρέπει να αποφασίσουν ποιος

από τους δύο θα κάνει πρώτος χρήση αυτού του δικαιώματος

και για πόσο χρονικό διάστημα.

Οι γονείς διδύμων, τριδύμων ή και περισσότερων τέκνων δι-

καιούνται να λάβουν τη γονική άδεια για κάθε παιδί ξεχωριστά,

διακεκομμένα ή και συνεχόμενα, ενώ δικαιούνται να λάβουν το

επίδομα για δύο μήνες επιπλέον, ανεξαρτήτως του αριθμού των

παιδιών που γεννήθηκαν μαζί. Επίσης γονείς μόνοι, λόγω θανά-

του του άλλου γονέα, δικαιούνται τη γονική άδεια και το επί-

δομα εις διπλούν. Η άδεια χορηγείται κατόπιν σχετικής αίτησης

του εργαζόμενου και μπορεί να χορηγηθεί με κάθε ευέλικτο

τρόπο που εξυπηρετεί τον εργοδότη και τον εργαζόμενο με τη

μορφή μειωμένου ημερήσιου ωραρίου ή σε ημέρες άδειας, οι

οποίες μπορούν να κατανέμονται σε εβδομαδιαία ή σε μηνιαία

βάση, χωρίς να θίγεται το δικαίωμα του εργαζόμενου να λάβει

το επίδομα γονικής άδειας.

Αδεια για τη φροντίδα προσώπου 5 ημερών κάθε χρόνο δι-

καιούται κάθε εργαζόμενος που έχει συμπληρώσει στον ίδιο ερ-

γοδότη ένα έτος απασχόλησης εφόσον υπάρχει σοβαρός

ιατρικός λόγος και βεβαιώνεται με ιατρική γνωμάτευση.

Αδεια δύο ημερών ετησίως η οποία χορηγείται δύο φορές τον

χρόνο, με μία εργάσιμη ημέρα την κάθε φορά, δικαιούται ο ερ-

γαζόμενος για λόγους ανωτέρας βίας που αφορά επείγοντα πε-

ριστατικά ασθενείας, εφόσον βεβαιώνεται με γνωμάτευση από

δημόσιο νοσοκομείο ή συμβεβλημένο ιατρό του ΕΟΠΥΥ.

Κάθε εργαζόμενος γονέας ή φροντιστής με παιδιά ηλικίας έως

12 ετών έχουν δικαίωμα να εργαστούν με τηλεργασία, μερική

απασχόληση ή ευέλικτο ωράριο εργασίας για λόγους φροντίδας.

Όταν οι ευέλικτοι όροι εργασίας έχουν περιορισμένη διάρκεια,

ο εργαζόμενος επιστρέφει στην αρχική μορφή της απασχόλησης

του, όταν λήξει η συμφωνηθείσα περίοδος.

Την ίδια ώρα και οι δύο γονείς -και όχι μόνο η μητέρα όπως

ισχύει σήμερα- προστατεύονται από τις απολύσεις όταν κάνουν

χρήση των αδειών και των άλλων διευκολύνσεων.

Για τον πατέρα θεσμοθετείται η προστασία από την απόλυση

για 2 μήνες από τον τοκετό για το 1ο παιδί, για 4 μήνες για το

2ο και για 6 μήνες για κάθε επόμενο παιδί μετά το δεύτερο.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΝΕΑ

στοίχιζαν και συνομιλούσαν μαζί Του δύο άνδρες, ο

Μωυσής και ο Ηλίας, δύο από τους προφήτες της Πα-

λαιάς Διαθήκης. Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιδιαίτερα

αισθητή από τους ανθρώπους η Θεότητα του Χριστού.

Εκκλησιαστικά

Μέχρι τον 4ο αιώνα η Μεταμόρφωση του Χριστού

γιορταζόταν πριν από το Πάσχα, αλλά από την ημέρα των

εγκαινίων του Ναού της Μεταμορφώσεως, τον οποίο

έχτισε η Αγία Ελένη στο όρος Θαβώρ, επικράτησε ο εορ-

τασμός του γεγονότος να γίνεται στις 6 Αυγούστου.

Μόνο την ημέρα της εορτής της Μεταμόρφωσης του Σω-

τήρος κάμπτεται η αυστηρή νηστεία, που προηγείται του

Δεκαπενταύγουστου, καθώς επιτρέπεται η ιχθυοφαγία.

Λαογραφία

Στις αγροτικές περιοχές συνηθίζεται ανήμερα της Με-

ταμόρφωσης να προσκομίζονται στις εκκλησίες για να

ευλογηθούν με ειδική ευχή τα πρώτα σταφύλια της χρο-

νιάς, τα οποία στη συνέχεια διανέμονται στο εκκλησία-

σμα.

Αναλλοίωτος παραμένει στο διάβα του χρόνου ο δεσμός

των εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια με το θαυμα-

τουργό εκκλησάκι που έχει τη δική του Ιστορία!

Το εκκλησάκι της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος είναι το

δικό μας εκκλησάκι. Είναι αυτό στο oποίο προστρέχουμε στην

κάθε δύσκολη στιγμή. Είναι αυτό που μας προστατεύει από

διάφορες κακοτοπιές και που καθημερινά το αντικρύζουμε

πριν μπούμε στο διυλιστήριο για την καθημερινή μας εργασία. 

Εμείς όλοι οι εργαζόμενοι στα ΕΛ.ΠΕ. τιμούμε την εορτή

της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στις 5 και 6 Αυγούστου με

τον Μέγα Εσπερινό και την αρτοκλασία, ενώ πολλοί πιστοί

από τις γύρω περιοχές, προσέρχονται τις ημέρες αυτές για

να προσκυνήσουν την εικόνα του.

Να σημειωθεί ότι ο Ιερός Ναός έχει κτισθεί σε αντικατά-

σταση του παλαιού Ναού που βρισκόταν μέσα στις εγκατα-

στάσεις. Η ιστορία του Ναού έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Δεσποτική εορτή, από τις μεγαλύτερες της Χριστιανοσύ-

νης. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Αυγούστου, ημέρα των

εγκαινίων του ομώνυμου ναού που ίδρυσε στο Θαβώρ η Αγία

Ελένη, μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Την ημέρα αυτή

γιορτάζουν ο Σωτήρης, η Σωτηρία, η Ευμορφία και η Μόρφω.

Όπως αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη (Ματθαίου ιζ' 1-13,

Μάρκου θ' 2-12, Λουκά θ' 28-36), ο Χριστός πήρε μαζί του τους

μαθητές του Πέτρο, Ιάκωβο και Ιωάννη και ανέβηκαν μαζί σ’

ένα βουνό, πιθανώς το Θαβώρ της Γαλιλαίας, για να προσευ-

χηθούν. Οι τρεις μαθητές Του, κουρασμένοι από τη δύσκολη

ανάβαση στο βουνό, κάθισαν να ξεκουραστούν κι έπεσαν σε

βαθύ ύπνο.Όταν ξύπνησαν, αντίκρισαν ένα απροσδόκητο και

εξαίσιο θέαμα. Το πρόσωπο του Κυρίου άστραφτε σαν τον

ήλιο και τα φορέματά του ήταν λευκά σαν το χιόνι. Τον περι-

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και με την πα-

ρουσία αρκετών πιστών εορτάσθηκε και

φέτος την Δευτέρα 6 Αυγούστου 2021 η

δεσποτική γιορτή της Μεταμορφώσεως

του Σωτήρος στο γραφικό εκκλησάκι

που βρίσκεται μεταξύ της θάλασσας του

Σκαραμαγκά και του Διυλιστηρίου των

ΕΛΠΕ στον Ασπρόπυργο. 

"Μεταμόρφωση Σωτήρος", το δικό μας εκκλησάκι
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Σύσκεψη των Σωματείων ΠΣΕΕΠ και ΠΕΠΕΚΟ, με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 7 Σεπτεμ-

βρίου 2021 ύστερα από αίτημά του, στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στο Μαρούσι, τηρώντας όλα τα πρωτό-

κολλα για την Covid 19.

Η συζήτηση έγινε σε καλό κλίμα, με επίκεντρο τα  ενεργειακά και  εργασιακά θέματα του Ομίλου. Έγινε ειδική

αναφορά στην απόλυση του συναδέλφου από την ΕΚΟ, ένα θέμα  που μας προβλημάτισε ιδιαίτερα και  απόδειξη

αυτού, η ανακοίνωση που βγάλαμε σαν ΠΣΕΕΠ, ανεξάρτητα του ότι δεν είναι μέλος μας ο συνάδελφος.

Τονίζουμε για άλλη μια φορά, ότι δεν θα δεχθούμε αλαζονικές συμπεριφορές, αιφνιδιασμούς και επικίνδυνες

πρακτικές.

Το Σωματείο μας είναι και θα παραμείνει δυνατό, προσηλωμένο στο έργο του που είναι η προάσπιση των συμ-

φερόντων των μελών του. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα κλείνουμε μάτια, αυτιά και στόματα για ότι συμβαίνει

γύρω μας, έως ότου δοθούν οι απαραίτητες, ικανοποιητικές εξηγήσεις και στοιχεία.

Σύσκεψη με κλιμάκια του ΣΥΡΙΖΑ 

για τα ενεργειακά και εργασιακά θέματα του ομίλου

Ημερίδα του ΠΣΕΕΠ 
«Αιμοδοσία και η προσφορά της στο κοινωνικό σύνολο»

Το Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ, διοργανώνει

την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 18.00, ημερίδα με θέμα

«Εθελοντική Αιμοδοσία και Προσφορά Ζωής» στο Ξενοδοχείο ELEF-

SINA (οδός Δήμητρος 55, Ελευσίνα).

Ο σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση και η ανταλλαγή ιδεών σχε-

τικά με την εθελοντική αιμοδοσία, με στόχο την ευαισθητοποίηση και πα-

ρακίνηση περισοτέρων συναδέλφων μας. 

Η συγκεκριμένη εκδήλωση απευθύνεται σε όλους τους εθελοντές μας

και σε όσους ενδιαφέρονται να ενημερωθούν σχετικά με το θεσμό της εθε-

λοντικής αιμοδοσίας.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, θα πραγματοποιηθεί μια σύντομη πα-

ρουσίαση της Τράπεζας αίματος του Σωματείου μας και των δράσεών της. 

Επίσης, θα γίνουν ενημερώσεις από επιστήμονες του Θριάσιου Νοσοκο-

μείου, ενώ θα μας εξηγήσουν οι ειδικοί για τα οφέλη της αιμοδοσίας.

Στην ημερίδα έχουν προσκληθεί και θα συμμετάσχουν φορείς της πε-

ριοχής, ενώ κατά την διάρκεια της ημερίδας θα απονεμηθούν τιμητικά δι-

πλώματα σε όλους τους συναδέλφους μας που κατά καιρούς έχουν

προσφέρει το αίμα τους.

Όλοι μπορούμε να συμβάλλουμε ενεργά, με σκοπό την ενημέρωση και

παρακίνηση των νέων προς την εθελοντική αιμοδοσία.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΝΩ ΑΙΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 

ΑΓΑΠΗ!

ΗΜΕΡΙΔΑ
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1η Σεπτέμβρη 1992: Ημέρα μνήμης και περισυλλογής
Συμπληρώθηκαν φέτος 29 χρόνια από το

τραγικό δυστύχημα της 1ης Σεπτεμβρίου

1992 στην ΠΕΤΡΟΛΑ με τους 15 αδικοχα-

μένους συναδέλφους μας και τους 24

τραυματίες.

Δεν αναζητούνται πλέον υπεύθυνοι...

Μετά και την τραγική εμπειρία του δυ-

στυχήματος στις 8 Μάη 2015 είναι πλέον

φανερό ότι για την ασφάλεια και τις ζωές

μας μετράνε οι πράξεις.

Προσλήψεις, ουσιαστική εκπαίδευση, πα-

ρεμβάσεις άμεσα σε μονάδες που παρου-

σιάζουν προβλήματα, αντικαταστάσεις

πεπαλαιωμένων - προβληματικών υλικών,

κατάργηση των 12ωρων.

Αυτή είναι η δική μας πρόταση για την

ολιστική ασφάλεια.

Τα ονόματα των αδικοχαμένων συναδέλ-

φων μας, θα είναι χαραγμένα για πάντα

στην μνήμη μας.

Σοφρονίδης Ιωάννης (58 ετών)

Βροντάκης Γιώργος (42 ετών)

Πλέστης Πέτρος (36 ετών)

Μωραϊτης Ιωάννης (30 ετών)

Φαφούτης Δημήτριος (25 ετών)

Κουμούτσος Γιώργος (26 ετών)

Σιμσιρίδης Γιώργος (44 ετών)

Σταμάτης Αχιλλέας (26 ετών)

Παγιώτου Ευαγγελία (34 ετών)

Σκανδάλης Μιχάλης (51 ετών)

Παπαγεωργίου Γιώργος (24 ετών)

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΙΣ ΑΙΤΙΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΑΝ 

ΣΤΟΝ ΑΔΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΕΙ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ

ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΑΣ.

ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΞΕΧΝΑΜΕ.

Αναστασίου Αντώνης (22 ετών)

Κόντης Σωτήρης (32 ετών)

Φίλιος Γεράσιμος (21 ετών)

Γκαραγκούνης Παναγιώτης (51 ετών)

Τ
ο πρωινό της Τετάρτης 1ης Σεπτεμβρίου 2021, πι-

στοί και αυτή την χρονιά δώσαμε το ραντεβού στο

εκκλησάκι των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Ελευσίνας των ΕΛΠΕ, για να τιμήσουμε  τη μνήμη των αδι-

κοχαμένων συναδέλφων μας. Τηρώντας όλα τα μέτρα

ασφαλείας για την Covid-19, τελέσαμε επιμνημόσυνη

δέηση στην μνήμη των αδικοχαμένων συναδέλφων μας

που έφυγαν τόσο άδικα.



Ήταν το πρωινό της 1ης Σεπτεμβρίου 1992. Οι σειρή-

νες ήχησαν. Ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά δυ-

στυχήματα στην Ελλάδα, αυτό της πρώην ΠΕΤΡΟΛΑ,

που μας σημάδεψε όλους και πρόσθεσε μια ακόμη

μαύρη σελίδα στην ιστορία των διυλιστηρίων είναι πια

γεγονός.

Η μαύρη επέτειος του μεγαλύτερου βιομηχανικού

δυστυχήματος στην Ελλάδα, δοκιμάζει τις ψυχικές αν-

τοχές αφού δεκαπέντε συνάδελφοί μας έχασαν τη ζωή

τους αφήνοντας πίσω γονείς, γυναίκες και παιδιά και

άλλοι 24 έμαθαν να ζουν με τα σημάδια και τις μνήμες

του εφιαλτικού δυστυχήματος, όπου οι εγκληματικές

αμέλειες έμειναν ατιμώρητες με τους υπευθύνους

ακόμη να… αναζητούνται.

Παρόντες στην επιμνημόσυνη δέηση ήταν, ο Διευθύ-

νων Σύμβουλος κ. Ανδρέας Σιάμισιης, Διευθυντικά στε-

λέχη των διυλιστηρίων, ο Πρόεδρος του Σωματείου

εργαζομένων συνάδελφος Παναγιώτης Οφθαλμίδης, ο

Γενικός Γραμματέας συνάδελφος Σπύρος Θεοτόκης, ο

Πρόεδρος του Σωματείου των εργαζομένων σε εργο-

λάβους συνάδελφος Παναγιώτης Ζαχαρόπουλος, ο Γε-

νικός Γραμματέας συνάδελφος Νίκος Πελεφάντης και

πολλοί συνάδελφοι από τα διυλιστήρια Ελευσίνας και

Ασπροπύργου.
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΜΠΕΝΕΑ
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ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ        
Μέσα σε ζεστό κλίμα διεξήχθησαν με επιτυχία οι

εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμ-

βουλίου στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας

των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ. (Ε.Υ.Α.Ε.) στις εγκα-

ταστάσεις των Διυλιστηρίων Ασπροπύργου, Ελευ-

σίνας και Θεσσαλονίκης.

Οι εργαζόμενοι των ΕΛ.ΠΕ., προσήλθαν τη Δευ-

τέρα 13 και Τρίτη 14 Ιουλίου 2021 για την ανάδειξη

νέας  Επιτροπής για την περίοδο 2021-2024. Η προ-

σέλευση των συναδέλφων μας ήταν ικανοποιητική

γεγονός που φανερώνει πόσο σημαντικός είναι

αυτός ο θεσμός για την εύριθμη λειτουργία των ερ-

γοστασίων μας. Συνολικά και στις τρεις εγκαταστά-

σεις ψήφισαν 1049.  Μετά από τις εκλογές της ΕΥΑΕ

οι επιτροπές συναντήθηκαν με σκοπό την συγκρό-

τησή τους σε σώμα. 

Η νέα σύνθεση των Επιτροπών είναι η εξής:

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ:

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (Συντονιστής)

ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αναπλ. Συντονιστής)

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Γραμματέας)

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Μέλος)

ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Μέλος)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ:

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Συντονιστής)

ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Αναπλ. Συντονιστής)

ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (Γραμματέας)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Μέλος)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

ΠΕΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ (Συντονιστής)

ΒΑΔΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (Αναπλ. Συντονιστής)

ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Γραμματέας)

ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (Μέλος)

Τα νέα Δ.Σ ευχαριστούν τους συναδέλφους των

απερχόμενων επιτροπών για το έργο που επιτέλεσαν

και την συνεισφορά τους και ζητά από όλους τους

συναδέλφους τη συνεργασία και την στήριξη στην

προσπάθεια που κάνουμε όλοι, για τη συνεχή  τήρηση

των μέτρων και των κανόνων ασφαλείας στην εργα-

σία μας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε η ΕΥΑΕ μελετά τις συνθή-

κες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για

τη βελτίωσή τους, παρακολουθεί την τήρηση των μέ-

τρων υγιεινής και ασφάλειας και συμβάλλει στην

εφαρμογή τους από τους εργαζόμενους.

Ε.Υ.Α.Ε. ΒΕΑ

Ψήφισαν 347, έγκυρα 345, άκυρα 2.

ΠΑΠΑΔΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑ (148 ψήφοι)

ΒΑΡΘΑΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (129 ψήφοι)

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (129 ψήφοι)

ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (123 ψήφοι)

ΚΟΥΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (110 ψήφοι)

ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (104 ψήφοι)

ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (86 ψήφοι)

ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (82 ψήφοι)

ΚΙΤΣΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (75 ψήφοι)

ΠΑΤΕΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (64 ψήφοι)

ΓΙΩΓΑΣ ΜΑΡΚΟΣ (53 ψήφοι)

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (52 ψήφοι)

ΚΟΝΤΟΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (19 ψήφοι)



1111

     ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΑΣ Ε.Υ.Α.Ε.
Ε.Υ.Α.Ε. ΒΕE

Ψήφισαν 361, έγκυρα 355, άκυρα 4, λευκά 2.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (121 ψήφοι)

ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (162 ψήφοι)

ΓΙΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (100 ψήφοι)

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ (56 ψήφοι) 

ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (87 ψήφοι)

ΖΟΥΛΟΥΜΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (171 ψήφοι)

ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ (168 ψήφοι)

ΤΣΙΠΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (93 ψήφοι)

ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (119 ψήφοι)

Ε.Υ.Α.Ε. ΒΕΘ

Ψήφισαν: 341, έγκυρα 337, άκυρα 3, λευκά 1.

ΠΕΤΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ (148 ψήφοι)

ΒΑΔΙΝΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (148 ψήφοι)

ΦΙΡΙΝΙΔΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (135 ψήφοι)

ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (130 ψήφοι)

ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (128 ψήφοι)

ΤΥΡΕΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (115 ψήφοι)

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (106 ψήφοι)

ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (82 ψήφοι)

ΘΕΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας (σύμφωνα με

την νομοθεσία Ν.1568/1985, Ν.3850/2010,

Ν.2224/1994, Ν.1346/83) εκπροσωπεί τους εργαζόμε-

νους για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργα-

σίας και είναι όργανο συμβουλευτικό. Για την

εφαρμογή του νόμου αυτού, ως τόπος εργασίας νο-

είται κάθε χώρος που βρίσκονται ή μεταβαίνουν οι

εργαζόμενοι εξαιτίας της εργασίας τους και που

είναι κάτω από τον έλεγχο του εργοδότη.

Σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων

ή σχετικών συμβάντων, προτείνει τα κατάλληλα

μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους. 

Επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους

χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει μέτρα για

την αντιμετώπιση τους, συμμετέχοντας έτσι στη

διαμόρφωση της πολιτικής του εργοδότη για την

πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου. Ενημερώ-

νεται από την διοίκηση για τα στοιχεία των εργατι-

κών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθε-

νειών που συμβαίνουν στον εργασιακό χώρο, καθώς

επίσης και για την εισαγωγή νέων τεχνικών, μηχα-

νημάτων και υλικών ή για την λειτουργία νέων εγ-

καταστάσεων, στο μέτρο που επηρεάζουν τις

συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. 

Σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου

καλεί την διοίκηση να λάβει τα ενδεικνυόμενα

μέτρα και μπορεί να ζητά τη συνδρομή εμπειρογνώ-

μονα για θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργα-

σίας, με την σύμφωνη γνώμη της διοίκησης.

Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της

εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.)

Οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που απασχολούν

πάνω από πενήντα άτομα έχουν δικαίωμα να συνι-

στούν επιτροπή υγιεινής και ασφάλειας της εργα-

σίας, αποτελούμενη από εκλεγμένους αντιπρο-

σώπους τους στην επιχείρηση. 

Σε επιχειρήσεις που απασχολούν από είκοσι έως

πενήντα άτομα ορίζεται εκλεγμένος αντιπρόσωπος
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των εργαζομένων, για την υγιεινή και ασφάλεια της

εργασίας στην επιχείρηση. Παραρτήματα, υποκατα-

στήματα, χωριστές εγκαταστάσεις ή αυτοτελείς εκ-

μεταλλεύσεις, εξαρτημένες από την κύρια

επιχείρηση θεωρούνται αυτοτελείς επιχειρήσεις για

την εφαρμογή του κεφαλαίου αυτού, εφόσον η από-

σταση μεταξύ τους ή από την κύρια επιχείρηση δι-

καιολογεί τη λειτουργία ιδιαίτερης Ε.Υ.Α.Ε. ή τον

ορισμό ιδιαίτερου αντιπροσώπου, κατά την απόφαση

του επιθεωρητή εργασίας στον οποίο μπορεί να προ-

σφύγει κάθε μέρος σε περίπτωση διαφωνίας. Κατά

της απόφασης του επιθεωρητή εργασίας επιτρέπε-

ται προσφυγή ενώπιον του κατά τόπο αρμόδιου ει-

ρηνοδίκη κατά τις διατάξεις της πολιτικής

δικονομίας περί εργατικών διαφορών.

Ο εργοδότης οφείλει: 

α) να διευκολύνει την Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπο

των εργαζομένων στην άσκηση των καθηκόντων

τους, 

β) Να ενημερώνει και να παρέχει κάθε στοιχείο

που αφορά την επιχείρηση και είναι σχετικό µε το

έργο της Ε.Υ.Α.Ε. ή του αντιπροσώπου των εργαζο-

μένων. 

Η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος συνεδριάζει με τον

εργοδότη ή τον εκπρόσωπό του μέσα στο πρώτο δε-

καήμερο κάθε τριμήνου, σε ημέρα και ώρα που ορί-

ζεται από κοινού, για τη διευθέτηση των θεμάτων

που ανακύπτουν μέσα στην επιχείρηση και σχετίζον-

ται με τις αρμοδιότητες της. Στις κοινές συνεδριά-

σεις μετέχουν ο τεχνικός ασφάλειας και ο γιατρός

εργασίας της επιχείρησης. Πριν από την ημέρα της

κοινής συνεδρίασης, η Ε.Υ.Α.Ε. ή ο αντιπρόσωπος

καθορίζει τα θέματα τα οποία θα συζητήσει και τα

γνωστοποιεί στον εργοδότη τρεις τουλάχιστον ερ-

γάσιμες ημέρες νωρίτερα. Ο εργοδότης γνωστο-

ποιεί στην Ε.Υ.Α.Ε. ή στον αντιπρόσωπο τα θέματα

που επιθυμεί να συζητηθούν στην κοινή συνεδρίαση

τρεις τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την

ημέρα πραγματοποίησής της. Οι παραπάνω γνωστο-

ποιήσεις απευθύνονται επίσης μέσα στις ίδιες προ-

θεσμίες και προς τον τεχνικό ασφάλειας και το

γιατρό εργασίας της επιχείρησης. Στις συνεδριάσεις

αυτές συντάσσονται πρακτικά εις διπλούν και τη-

ρούνται το ένα αντίτυπο από τον εργοδότη και το

άλλο από την επιτροπή ή τον αντιπρόσωπο.

Εκλογή μελών Ε.Υ.Α.Ε. 

Οι εργαζόμενοι εκλέγουν σε γενική συνέλευση,

που συγκαλείται για το σκοπό αυτόν κάθε δύο χρό-

νια, τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. ή τον αντιπρόσωπό τους,

για την υγιεινή και ασφάλεια της εργασίας, με

άμεση και μυστική ψηφοφορία. 

Η γενική συνέλευση αποτελείται από το σύνολο

των εργαζομένων στην επιχείρηση και βρίσκεται σε

απαρτία όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ των

εργαζομένων σ' αυτή. Αν δεν επιτευχθεί αυτή η

απαρτία, τότε αρκεί το ένα τρίτο (1/3) των εργαζο-

μένων στην επόμενη συνέλευση. 

Στη γενική συνέλευση απαγορεύεται να παρίσταν-

ται και να ψηφίζουν πρόσωπα που δεν είναι εργαζό-

μενοι της επιχείρησης. Η πρώτη, μετά την έναρξη

ισχύος του νόμου αυτού, γενική συνέλευση συγκα-

λείται από το ένα εικοστό (1/20) τουλάχιστον των

εργαζομένων και την προεδρία της αναλαμβάνουν

οι τρεις πρώτοι που υπογράφουν την πρόσκληση.

Κάθε, εν συνεχεία της πρώτης, γενική συνέλευση

για εκλογές συγκαλείται και προεδρεύεται, κατά πε-

ρίπτωση, από τον αντιπρόσωπο ή τα μέλη της

Ε.Υ.Α.Ε. Κάθε εργαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφί-

σει για τον αντιπρόσωπο ή τα μέλη της Ε.Υ.Α.Ε. και

να εκλεγεί στα αξιώματα αυτά. 

Οι υποψήφιοι για την Ε.Υ.Α.Ε. αναγράφονται σε

ενιαίο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά. Κάθε ερ-

γαζόμενος έχει δικαίωμα να ψηφίσει από το ψηφο-

δέλτιο τόσους υποψηφίους, όσος ο αριθμός των
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μελών της Ε.Υ.Α.Ε. Εκλέγονται οι υποψήφιοι που

συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους. Σε περί-

πτωση ισοψηφίας ακολουθεί κλήρωση. Οι αμέσως

επόμενοι σε αριθμό ψήφων αναδεικνύονται αναπλη-

ρωματικά μέλη. 

Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών της

Ε.Υ.Α.Ε. λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζο-

μένων στην επιχείρηση κατά το χρόνο διεξαγωγής

της εκλογής. Αίτηση για αναγνώριση ακυρότητας

απόφασης γενικής συνέλευσης για εκλογές ασκείται

στο ειρηνοδικείο της περιφέρειας που βρίσκεται η

επιχείρηση, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα

εργάσιμων ημερών από τη λήξη της γενικής συνέ-

λευσης από το ένα πέμπτο (1/5) του αριθμού των ερ-

γαζομένων καθώς και από όποιον έχει προσωπικό

έννομο συμφέρον. Οι εκλογές διεξάγονται από τρι-

μελή εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη γε-

νική συνέλευση των εργαζομένων. Ο πρόεδρος της

εφορευτικής επιτροπής εκλέγεται από τα μέλη της. 

Η εφορευτική επιτροπή μεριμνά για τη διεξαγωγή

των εκλογών, καταμετρά τις ψήφους και ανακηρύσ-

σει τους επιτυχόντες. Τηρεί πρακτικά για τις εκλο-

γές και γνωστοποιεί το αποτέλεσμά τους στους

εργαζομένους στον εργοδότη και το σωματείο ή τα

σωματεία της επιχείρησης.

Η Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας των εργαζό-

μενων, οι τεχνικοί εργασίας, και οι γιατροί εργασίας

είναι επιφορτισμένοι με το έργο της διενέργειας

ελέγχων για την πιστή εφαρμογή και διαφύλαξη των

διατάξεων της εργατικής Νομοθεσίας για την Υγι-

εινή και Ασφάλεια των εργαζομένων. 

Επίσης σύμφωνα με τις υποχρεώσεις τους, είναι

υπεύθυνοι για την υπόδειξη μέτρων πρόληψης, πα-

ροχής συμβουλών και οδηγιών στους εργοδότες.

Η κατανόηση της ευθύνης και του ρόλου του κα-

θενός από τους προαναφερόμενους συντελεστές,

στα πλαίσια μιας γόνιμης και αποτελεσματικής συ-

νεργασίας, είναι οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να

προάγουν το αγαθό της Υγείας και Ασφάλειας στους

εργασιακούς χώρους και παράλληλα να προσδώ-

σουν μια υψηλότερη ποιότητα ζωής στους εργαζό-

μενους.

Οι κίνδυνοι για τους εργαζόμενους σε κάθε παρα-

γωγική διαδικασία είναι πολλοί. Στις περισσότερες

περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι είναι εκείνοι που γνω-

ρίζουν καλύτερα από τον καθένα τους κινδύνους

αυτούς. 

Τα εργατικά ατυχήματα και οι επαγγελματικές

ασθένειες είναι ανάγκη σήμερα να μειωθούν δρα-

στικά.

Ο ρόλος των εργαζομένων στη διαδικασία πρόλη-

ψης είναι αναντικατάστατος. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι

πρέπει να δώσουν προτεραιότητα στην προστασία

τους από τους επαγγελματικούς κινδύνους. 

Η προστασία της υγείας και η ασφάλεια τους στην

εργασία, πρέπει να είναι μία από τις μη διαπραγμα-

τεύσιμες πλευρές στις εργασιακές σχέσεις. Ο όρος

«Υγιεινή και Ασφάλεια» στην εργασία, είναι και θα

είναι πάντα επίκαιρος, το περιεχόμενο του, αποτελεί

ύψιστο κοινωνικό αγαθό το οποίο προστατεύεται

από το Κοινοτικό και το Εθνικό μας Δίκαιο.

Το κόστος πρόληψης από την πλευρά της εργοδο-

σίας είναι σχετικά χαμηλό, όμως η υγεία μιας ανθρώ-

πινης ζωής αποτελεί αξία αδιαπραγμάτευτη.

«Η προαγωγή της υγείας στο χώρο εργασίας είναι

μία συντονισμένη προσπάθεια των εργοδοτών, των

εργαζομένων και της κοινωνίας, με στόχο τη βελ-

τίωση της υγείας και της ευεξίας των ανθρώπων στο

εργασιακό περιβάλλον»

(Απόσπασμα από τη Διακήρυξη του Λουξεμβούρ-

γου για την προαγωγή της υγείας στο χώρο εργα-

σίας) 

Οι φωτογραφίες είναι από τις εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ
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Ποια είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή ως προς το κό-

στος των μονάδων αερίου;

Με την τιμή του φυσικού αερίου το Σεπτέμβριο να βρί-

σκεται στα 70 ευρώ/MWh και το κόστος αγοράς δικαιω-

μάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα στα 60 ευρώ ο

τόνος, το μεταβλητό κόστος μια μονάδας φυσικού αε-

ρίου φτάνει στα 168 ευρώ/MWh (144 ευρώ κόστος καυ-

σίμου και 24 ευρώ κόστος ρύπων). 

Αντίστοιχα μια λιγνιτική μονάδα με το ίδιο κόστος

ρύπων εμφανίζει λειτουργικό κόστος στα 120 ευρώ ο

τόνος, δηλαδή 90 ευρώ κόστος ρύπων και 30 ευρώ κό-

στος καυσίμου. Δηλαδή μια λιγνιτική μονάδα εμφανίζει

χαμηλότερο κόστος της τάξης των 48 ευρώ /MWh. 

Η διαφορά αυτή αναμένεται να διευρυνθεί ακόμη πε-

ρισσότερο τον Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια του οποίου

οι τιμές του φυσικού αερίου αναμένεται να φτάσουν τα

90 ευρώ /MWh. Αυτό σημαίνει ότι το λειτουργικό κόστος

των μονάδων αερίου θα ξεπεράσει τα 200 ευρώ /MWh και

άρα η διαφορά με τους λιγνίτες θα ξεπεράσει τα 80 ευρώ

/MWh. 

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ως αποτέλε-

σμα οι ηλεκτροπαραγωγοί να εμφανίζονται διστακτικοί

να προχωρήσουν σε εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού

αερίου LNG από το σταθμό της Ρεβυθούσας, υπό το

φόβο ότι δε θα μπορέσουν να απορροφήσουν τις εισα-

γόμενες ποσότητες. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το καλοκαίρι μια εταιρεία

προχώρησε σε ακύρωση προγραμματισμένου φορτίου

στη Ρεβυθούσα λόγω των υψηλών τιμών ενώ την ίδια

στιγμή κάποιοι ηλεκτροπαραγωγοί προχώρησαν στην

αγορά φορτίων από κοινού, τάση που εκτιμάται ότι θα

κυριαρχήσει στην αγορά το επόμενο διάστημα μέχρι να

αποκλιμακωθούν οι τιμές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ το μερίδιο του

LNG στο 8μηνο έχει υποχωρήσει σημαντικά στο 31,27%

από τα επίπεδα του 50% που είχε βρεθεί πέρυσι όταν οι

τιμές στη spot αγορά είχαν πέσει σημαντικά. Πιο συγκε-

κριμένα στη Ρεβυθούσα εκφόρτωσαν φέτος 22 δεξαμε-

νόπλοια από 38 πέρυσι, με τις μειώσεις να αφορούν

κυρίως σε φορτία LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες (-

41%) και το Κατάρ (-35%). 

Η εκρηκτική άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου έχει

οδηγήσει σε ανατροπή των δεδομένων στην αγορά της

ηλεκτροπαραγωγής. Με το κόστος του φυσικού αερίου

στα επίπεδα των 70 έως 90 ευρώ/MWh οι μονάδες φυσι-

κού αερίου παύουν να είναι οικονομικότερες έναντι των

μονάδων λιγνίτη, ακόμη και με το κόστος των δικαιωμά-

των εκπομπής ρύπων στα επίπεδα των 60 ευρώ ο τόνος. 

Πλήρης ανατροπή στην αγορά ηλεκτρισμού 

Τριπλασιάστηκε σ’ ένα έτος, η μέση
τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας

Στα 134,73 ευρώ ανά μεγαβατώρα διαμορφώθηκε

κατά μέσο όρο η τιμή του ρεύματος το Σεπτέμβριο

στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, από 121,72 ευρώ τον

Αύγουστο και μόλις 46,6 ευρώ το Σεπτέμβριο του

2020. Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με

τα επίσημα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, σχεδόν

τριπλασιάστηκε σε ένα χρόνο (αύξηση 189%) γεγο-

νός που αποδίδεται κατά κύριο λόγο στην άνοδο

των τιμών του φυσικού αερίου και των δικαιωμάτων

εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Σε ανοδική τροχιά παρέμειναν οι τιμές και τις

πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, ενώ η μέση τιμή

διαμορφώνεται σε 178,29 ευρώ ανά μεγαβατώρα

(και η μέγιστη στα 251,26 ευρώ).

Στο ενεργειακό μείγμα, τον Σεπτέμβριο κυριάρ-

χησαν οι μονάδες φυσικού αερίου που κάλυψαν το

46% της ζήτησης και ακολουθούν οι ανανεώσιμες

πηγές με 28%, οι εισαγωγές (15%), οι λιγνιτικές μο-

νάδες (8%) και τα υδροηλεκτρικά (3%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου, το

μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ μειώθηκε περαιτέρω τον

περασμένο μήνα κατά 1,75 ποσοστιαίες μονάδες

στο 62,62%, από 64,37% τον Αύγουστο. Αντίστοιχα

κέρδισαν μερίδια οι εναλλακτικοί προμηθευτές. Εν-

δεικτικά, για τους 5 πρώτους τα μερίδια διαμορφώ-

θηκαν ως έξης: Mytilineos 8,08% (από 7,67% τον

Αύγουστο), Ήρων 6,79% (από 6,4%), Elpedison 6,09%

(από 5,69 %), NRG 4,66 % (από 4,42%) και Watt&Volt

2,52% (από 2,67%)

Ρ
ε
π
ο
ρ
τ
ά
ζ

Ρ
ε
π
ο
ρ
τ
ά
ζ



Σας περιμένουμε

1515

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Συνομοσπον-

δίας, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4808/2021,

άρθρο 38):

Δικαιούχοι της άδειας σχολικής παρακολούθησης των

παιδιών και εν γένει της παρουσίας τους στο σχολείο είναι

όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλη-

σης.

Η διάρκεια της άδειας είναι μέχρι τέσσερις εργάσιμες

ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος.

• Η άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται αυτοτε-

λώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής-μαθήτρια (άρθρο 4

ΕΓΣΣΕ 2008).

• Η άδεια χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και

δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται

στους εργαζόμενους.

• Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται να απουσιάζουν ορι-

σμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος

από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας αυτής ή, εφόσον

επιθυμούν την από κοινού χρήση της, αποφασίζουν και

ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο

ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας, που πάντως δεν μπο-

ρεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες συνολικά

και για τους δύο γονείς.

Εφόσον ισχύουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις, βάσει νόμου,

ΣΣΕ ή κανονισμών εργασίας, εφαρμόζονται αυτές.

• Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει και το νηπιαγωγείο,

η φοίτηση στο οποίο, με βάση το νόμο, είναι πλέον διετής

για τα νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του

έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων ετών.

Την εν λόγω άδεια δικαιούνται επίσης και οι γονείς παι-

ΓΣΕΕ – Άδεια σχολικής παρακολούθησης –
Ποιοι γονείς την δικαιούνται

Τα σχολεία άνοιξαν και οι εργαζόμενοι γονείς θέ-

λοντας να παρακολουθήσουν την πρόοδο των παι-

διών τους, χρειάζονται κάποιες μέρες του χρόνου

ώστε να ενημερώνονται γι αυτή. Έτσι η ΓΣΕΕ μέσω

του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέρ-

γων δίνει το δικαίωμα των γονέων να λάβουν άδεια

σχολικής παρακολούθησης για παιδιά έως 18 ετών,

εν όψη της έναρξης της σχολικής χρονιάς.

Τι προβλέπεται για την άδεια σχολικής 
παρακολούθησης 
- Δικαιούχοι της άδειας και εν γένει 
της παρουσίας τους στο σχολείο 
και στο νηπιαγωγείο είναι όλοι οι εργαζόμενοι
γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης 
- Η διάρκεια και τι προβλέπεται 
για την από κοινού χρήση της

διών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, που

φοιτούν σε δομή ειδικής εκπαίδευσης του υπουργείου Παι-

δείας ή είναι ενταγμένα και παρακολουθούν προγράμματα

σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με

αναπηρίες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με

αναπηρίες και ειδικά εκπαιδευτήρια.

Σύμφωνα με τη Συνομοσπονδία, τα σωματεία, τα κατά

τόπους Εργατικά Κέντρα και οι Ομοσπονδίες δύναμης της

ΓΣΕΕ, είναι σε επαγρύπνηση για τις καταγγελίες των ερ-

γαζομένων.

Παράλληλα, η ΓΣΕΕ τονίζει ότι θα συνεχίσει να έχει στη

διάθεση των συνδικάτων και των εργαζομένων σε όλη την

επικράτεια για κάθε ζήτημα πληροφόρησης, στήριξης και

συλλογικής δράσης, το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομέ-

νων και Ανέργων της ΓΣΕΕ, ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ (www.kepea.gr)

και το Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης & Συμβουλευτι-

κής Εργαζομένων και Ανέργων του Ινστιτούτου Εργασίας

της ΓΣΕΕ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (https://www.inegsee.gr/diktio-ipiresion-

pliroforisis-simvouleftikis-ergazomenon-anergon/). 

Στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης και του εκσυγχρονισμού του περιοδικού «ΠΥΡΣΟΣ» που εδώ και δεκαετίες εκδί-

δεται από το Σωματείο μας, σας καλούμε να συμμετέχετε στην έκδοσή του με άρθρα, κείμενα ή ότι άλλο θεωρήσετε

πως μπορεί να εμπλουτίσει την ύλη του.

Τα στοιχεία επικοινωνίας για αποστολή κειμένων προς δημοσίευση όσο και για περαιτέρω διευκρινίσεις είναι τα

εξής: E-mail:pseep@helpe.gr  Τηλέφωνα: 2105533814 (εσωτ. 83814)- 2105533812 (εσωτ. 83812)
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Διήμερη εκδρομή στην Βουλγαρία 

Μ
ε σύμμαχο τον καλό καιρό, όρεξη για νέες εξερευνήσεις και με πάρα πολύ καλή διάθεση οι συνάδελφοι

από την ομάδα 2wheelsHelpe, Μηλιάδης Κώστας (Εσωτερική διακίνηση), Βενιέρης Ευάγγελος (διυλιστή-

ριο), Κουφουδάκης Ιωάννης και Σολωμονίδης Γρηγόριος από το τμήμα πυρασφάλειας, πραγματοποιήσαμε

τον Αύγουστο ένα εκδρομικό διήμερο στα Βαλκάνια και πιο συγκεκριμένα σε έναν από τους πιο υποτιμημένους

και συνάμα πανέμορφους προορισμούς, τη γειτονική Βουλγαρία. 

Η ιδέα τριγυρνούσε καιρό στο μυαλό
μας. Μια εκδρομή, διαφορετική από τις
συνηθισμένες που πραγματοποιούμε
ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ομάδα 2wheelsHelpe
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Η συνάντηση ορίστηκε ξημερώματα, με σκοπό την

αποφυγή της όποιας κίνησης και καθυστέρησης στα σύ-

νορα, και στόχο όσο το δυνατόν περισσότερος χρόνος

για τα αξιοθέατα. 

Ανεβήκαμε στις μηχανές μας φορέσαμε τα κράνη και

ξεκινήσαμε αυτό το μικρό ταξίδι με πολύ κέφι και ζων-

τάνια.

Πρώτη μας στάση, η λίμνη Dospat. 

Μια τεχνίτη λίμνη που βρίσκεται στο δυτικό τμήμα

της οροσειράς της Ροδόπης στη Βουλγαρία, και η δε-

ξαμενή της τροφοδοτείται από τον ποταμό Δεσπάτη σε

ύψος 1200μ πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. 

Στη συνέχεια μέσω Φιλιππούπολης, προς τις υπώ-

ρειες της Οροσειράς του Αίμου και της Σρέντνα Γκόρα.

Στάση στο «Πέρασμα της Σίπκα» όπου δόθηκαν θρυλι-

κές μάχες κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού Πολέ-

μου (1877-78) και στο «Μνημείο Ελευθερίας» ύψους 32

μέτρων. Είναι ένα γραφικό πέρασμα στα βουνά Στάρα

Πλάνινα (οροσειρά του Αίμου) της Βουλγαρίας. Το πέ-

ρασμα αυτό οριοθετεί τα όρια μεταξύ της επαρχίας

Στάρα Ζαγόρα και Γκάμπροβο και συνδέει το Γκάμ-

προβο με το Καζανλούκ και βρίσκεται μέσα στο Εθνικό

Πάρκο της Βουλγαρίας.

Μπούζλουντζα. Το πολυφωτογραφημένο (λόγω της

αρχιτεκτονικής του) σπίτι, του Βουλγαρικού κομμουνι-

στικού κόμματος. Γερασμένο, ερειπωμένο, παρατημένο

και όμως, 40 χρόνια μετά το χτίσιμό του παραμένει εκεί,

στο έλεος της φύσης, με τις γενιές Βουλγάρων να συ-

νεχίζουν να διαπληκτίζονται για το μέλλον του.
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ημέρας να είναι ακόμα νωπές, κατευθυνθήκαμε προς τη

σπηλιά Prohodna Cave σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το

χωριό Καρλούκοβο και 112 χιλιόμετρα από την πρω-

τεύουσα Σόφια. Με δυο μεγάλα ανοίγματα στην οροφή

του, σε σχήμα ματιών, έχει πάρει την ονομασία «Τα μάτια

του θεού» από τους ντόπιους.

Ένα από τα ομορφότερα πάσα για μοτοσυκλέτες, μέσα

στα βαλκανικά όρη, το Troyan pass (Beklemento), ήταν ο

επόμενος μας προορισμός. 

Μετά και από τις καθιερωμένες φωτογραφίες στο μνη-

μείο Beklemento, τελευταία στάση πριν την επιστροφή

στην Ελλάδα ήταν η σπηλιά Devil’s Throat μέσα από το

φαράγγι Trigrad με τους καταρράκτες να πέφτουν από

ύψος 42 μέτρων.

Σε αντίθεση με παλαιότερα σπήλαια, το Dyavolskoto

Garlo δεν έχει σχηματισμούς, όπως σταλακτίτες, σταλαγ-

μίτες και σταλακτόνες. Το συγκεκριμένο σπήλαιο αποτε-

λεί μια υπόγεια άβυσσο, που σχηματίστηκε ως

αποτέλεσμα της υποχώρησης των στρωμάτων της γης,

στο σημείο όπου βυθίζεται ο ποταμός Trigrad. Ίσως, ο συν-

δυασμός ενός υπόγειου γκρεμού και ενός βυθισμένου πο-

ταμού με ένα τεράστιο φυσικό σιφώνι που «καταπίνε» τα

πάντα σαν μια μαύρη τρύπα, μετατρέπει το συγκεκριμένο

σπήλαιο σε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον φαινόμενο.

Ο δρόμος της επιστροφής ήταν πλέον ορατός.

Περνώντας τα ελληνικά σύνορα και κατευθυνόμενοι

προς τις οικίες μας, η υπόσχεση είχε ήδη δωθεί.

Ραντεβού για το επόμενο.
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Στην Ελλάδα αναζητούνται ετησίως 700.000 μονάδες

αίματος, μόλις το 35% συλλέγεται από εθελοντές αι-

μοδότες ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό συλλέγεται από

συγγενείς και φίλους του ασθενούς.

Το ολικό αίμα όπως συλλέγεται στην αιμοδοσία, σπά-

νια χρησιμοποιείται σε αυτή τη μορφή. Στην πλειοψη-

φία των περιπτώσεων διαχωρίζεται στα τρία κύρια

συστατικά του (πλάσμα, ερυθρά και αιμοπετάλια) και

μεταγγίζεται ανάλογα με την ανάγκη του ασθενούς, γι΄

αυτό και μια μονάδα αίματος μπορεί να σώσει και τρεις

ζωές. Τα ερυθρά αιμοσφαίρια χρησιμοποιούνται κυ-

ρίως σε  περιπτώσεις απώλειας όγκου αίματος όπως

ατυχήματα, τοκετός, αντιμετώπισης αναιμίας και

άλλων παθήσεων  αίματος.

Το πλάσμα χρησιμοποιείται σαν πηγή παραγόντων

πήξεως, σαν υποκατάστατο όγκου ή παραγωγή λευκω-

ματίνης (πρωτεΐνη που χρησιμοποιείται για την αντιμε-

τώπιση εγκαυμάτων και σοκ).

Τα αιμοπετάλια είναι υπεύθυνα για την πήξη του αί-

ματος και χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία σοβαρών

Εθελοντική αιμοδοσία: 

Μια υπεύθυνη κοινωνική πράξη

«Εθελοντής αιμοδότης είναι ο άνθρωπος που με

ελεύθερη σκέψη, θεωρεί την εθελοντική αιμοδοσία

ως την υπεύθυνη κοινωνικά πράξη κάθε ενήλικα που

είναι υγιής. Προσφέρει συνειδητά και υπεύθυνα και

συμμετέχει δια μέσου της εθελοντικής αιμοδοσίας

στην αναβάθμιση των κοινωνικών αξιών».

Tου Σπυρίδων Θεοτόκη (Γ.Γ ΠΣΕΕΠ) 

παθήσεων. Πρέπει να παραχθούν μέσα σε 8 ώρες από την

αιμοληψία, φυλάσσονται σε θερμοκρασία δωματίου υπό

συνεχή ανακίνηση για να είναι λειτουργικά και συντηρούν-

ται μόνο για πέντε μέρες.

Σύμφωνα λοιπόν με όλα τα παραπάνω αλλά και όσα μπο-

ρεί να πει ή να ξέρει ο καθένας συμπληρωματικά, καταλή-

γουμε στο πόσο απαραίτητη είναι η εθελοντική αιμοδοσία

στη ζωή μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΔΣ του Σωματείου, αποφάσισε να

επεκτείνει την πολιτική του για εθελοντική αιμοδοσία των

συναδέλφων, βάζοντας στον «κύκλο ζωής» και τους συγ-

γενείς πρώτου βαθμού. Το σκεπτικό μας είναι ότι εφόσον

υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δεν μπορούν να δώσουν

αίμα για διάφορους λόγους, δίνεται η ευκαιρία στους συγ-

γενείς πρώτου βαθμού να το πράττουν, δίνοντας τα στοι-

χεία τους και τον ΑΜΕ της Τράπεζας Αίματος του ΠΣΕΕΠ

(11395) πριν την αιμοληψία. Φυσικά αυτό ισχύει για όλους

τους συναδέλφους, ώστε να μπορέσουμε να αυξήσουμε τα

αποθέματα της Τράπεζας Αίματος του Σωματείου μας.

«Δώρισε λίγο αίμα, όλοι μαζί να σώσουμε 

τον ένα.

Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. 

Κανείς δεν ξέρει τη στιγμή»

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Με την παρούσα ανακοίνωσή μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμε-

τωπίζει συνάδελφός μας πολύτεκνος, εργαζόμενος σε εργολάβο στις ΒΕΑ. Η 14χρονη κόρη του, που παρακολου-

θείται από το Νοσοκομείο Παίδων, πάσχει από μία ασθένεια την οποία κανένα νοσοκομείο στην Ελλάδα έως τώρα

δεν μπορεί να διαγνώσει, παρά τις εξειδικευμένες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται συνεχώς το παιδί εδώ και

αρκετό καιρό. Οι αφόρητοι πόνοι, οι επιπλοκές που έχει από την ασθένεια αυτή καθώς και οι συνεχείς εισαγωγές

στο νοσοκομείο, δεν της επιτρέπουν να ζήσει τα ευαίσθητα εφηβικά της χρόνια. 

Αυτό που έχει προταθεί στην οικογένεια σαν λύση για να βρεθεί η ασθένεια, είναι να απευθυνθούν στη διεθνή

κοινότητα, με σκοπό να βρεθεί γιατρός που να έχει αντιμετωπίσει ανάλογη περίπτωση. 

Για αυτό λοιπόν και γνωρίζοντας το πνεύμα αλληλεγγύης και ευαισθησίας που υπάρχει στην οικογένεια των

ΕΛΠΕ, σας καλούμε να σταθείτε αρωγοί σε αυτόν το δύσκολο αγώνα ζωής, καταθέτοντας στον παρακάτω λογα-

ριασμό ότι μπορεί ο καθένας. Τα προσωπικά στοιχεία της οικογένειας είναι διαθέσιμα στο Σωματείο μας. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ IBAN: GR49 0172 1360 0051 3609 8937771

Αλληλεγγύη
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Το σωματείο μας ευαισθητοποιημένο σε ότι αφορά την υγεία και την

πρόληψη, σκέφτεται να γίνει αρωγός στην εξαιρετικά σημαντική προ-

σπάθεια του Συλλόγου «Όραμα Ελπίδας», στηρίζοντας τον εθελοντι-

σμό με την εγγραφή στην Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των

Οστών. Είμαστε σε επαφή και σύντομα το ΠΣΕΕΠ θα ανακοινώσει τα

αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας, καθώς και τον τρόπο όπου οι

συνάδελφοί μας μέχρι 45 ετών οι οποίοι είναι σε καλή κατάσταση

υγείας, θα μπορούν

να δώσουν δείγμα

από το σάλιο τους σε

μία μπατονέτα και

έτσι να γίνουν εν δυ-

νάμει δότες στην

Τράπεζα Εθελοντών

Δοτών Μυελού των

Οστών. 

Τι είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών; 

Με τη μεταμόσχευση μυελού των οστών αντιμετωπίζονται κακοήθη

νοσήματα, όπως η λευχαιμία και το λέμφωμα, αλλά και καλοήθη, όπως

η μεσογειακή αναιμία και η δρεπανοκυτταρική αναιμία. Επίσης, εφαρ-

μόζεται στην περίπτωση σπάνιων εκφυλιστικών νευρολογικών νοση-

μάτων.

Πόσο πιθανό είναι να βρεθώ συμβατός με κάποιον; 

Η πιθανότητα να βρεθείς συμβατός δότης για κάποιον ασθενή μέσα

στην οικογένειά σου είναι περίπου 25%, ενώ να βρεθείς συμβατός μη

συγγενής δότης είναι εξαιρετικά σπάνια. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να

είσαι η μόνη ελπίδα για τον ασθενή.

Πώς γίνεται η λήψη μοσχεύματος; 

Η πιο διαδεδομένη μέθοδος σήμερα είναι η συλλογή των αιμοποι-

ητικών κυττάρων από το περιφερικό αίμα με τρόπο παρόμοιο με αυτόν

της αιμοδοσίας. Η συχνότερη παρενέργεια είναι πονοκέφαλος και

ήπιος πόνος στα οστά και τους μυς, ο οποίος υποχωρεί με κοινά παυ-

σίπονα. Η δεύτερη μέθοδος είναι η συλλογή κυττάρων από τον μυελό

των οστών. Η διαδικασία διαρκεί λιγότερο από μια ώρα. Μερικοί δότες

μπορεί να έχουν τοπικά ελαφρύ πόνο για μερικές ημέρες. 

Έχω δικαίωμα να αναιρέσω την απόφασή μου για τη δωρεά;

Μπορείς να ανακαλέσεις την απόφασή σου για τη δωρεά σε όλα τα

στάδια της διαδικασίας αν δεν είσαι έτοιμος γι' αυτή.

Πώς μπορώ να γίνω δότης μυελού των οστών; 

Η διαδικασία είναι η ακόλουθη: Συμπληρώνεις την αίτηση εγγραφής

εθελοντή δότη αιμοποιητικών κυττάρων.

Δίνεις δείγμα από το σάλιο σου με μία μπατονέτα για να τυποποιηθεί

ο ιστικός σου τύπος.Τα αποτελέσματα της εργαστηριακής ανάλυσης

καταχωρούνται στο Εθνικό (ΕΟΜ) και Παγκόσμιο (BMDW) Αρχείο Εθε-

λοντών Δοτών Μυελού των Οστών. Τόσο απλά!

Γίνε ο ήρωας ενός άλλου ανθρώπου. Γίνε δότης μυελού των οστών

Τι είναι Μυελός των Οστών; 
Ο μυελός των οστών είναι ο ρευστός ιστός

που βρίσκεται μέσα στα οστά και περιέχει αρ-

χέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, δηλαδή τις πρό-

δρομες μορφές των λευκών αιμοσφαιρίων,

των ερυθρών αιμοσφαιρίων και των αιμοπετα-

λίων που κυκλοφορούν στο αίμα. Αρχέγονα αι-

μοποιητικά κύτταρα υπάρχουν σε μικρό

ποσοστό και στο αίμα, ενώ αρκετά μεγάλος

αριθμός τους ανευρίσκεται και στο αίμα του

ομφαλίου λώρου. Θα πρέπει να γίνει κατα-

νοητό ότι ο μυελός των οστών δεν έχει σχέση

με τον νωτιαίο μυελό, ο οποίος βρίσκεται στο

νωτιαίο σωλήνα της σπονδυλικής στήλης και

αποτελεί ιστό του νευρικού συστήματος που

σχετίζεται με νευρικές λειτουργίες και όχι με

αιμοποίηση. 

Τι είναι η μεταμόσχευση μυελού των οστών; 
Η μεταμόσχευση μυελού των οστών χρησι-

μοποείται για την αντικατάσταση των κυττά-

ρων του μυελού των οστών που έχει

καταστραφεί από την ακτινοβολία ή τη χημει-

οθεραπεία. Σε περίπτωση που ο μυελός των

οστών ανεπαρκεί, έχει καταστραφεί ή διηθη-

θεί από κακοήθη κύτταρα, εκδηλώνονται σο-

βαρότατα αιματο- λογικά νοσήματα, όπως

λευχαιμία, μυελική απλασία κ.ά. 

Κατά την επέμβαση λαμβάνεται μια ποσό-

τητα αρχέγονων κυττάρων – ανώριμα κύτταρα

που δεν έχουν ακόμα διαφοροποιηθεί στα διά-

φορα είδη των κυττάρων του αίματος. Η αντι-

μετώπιση των νοσημάτων αυτών επιχειρείται

με διάφορα φαρμακευτικά σχήματα, αλλά πολ-

λές φορές η μόνη θεραπεία είναι η μεταμό-

σχευση, δηλαδή η αντικατάσταση του

πάσχοντος μυελού με μυελό που θα του δημι-

ουργηθεί αν του μεταμοσχευθούν αρχέγονα

αιμοποιητικά κύτταρα από έναν συμβατό με

αυτόν, υγιή δότη. 

Μπορεί να λάβετε τα δικά σας αρχέγονα

κύτταρα (αυτόλογη μεταμόσχευση), αρχέγονα

κύτταρα από ένα μονωογενή δίδυμο, αν έχετε

(συγγενής μεταμόσχευση) ή αρχέγονα κύτ-

ταρα από ένα αδελφό ή γονέα ή ακόμα και από

κάποιο δότη που δεν έχει συγγένεια (αλλογε-

νής μεταμόσχευση). Για τη μεταμόσχευση

μπορεί να χρησιμοποιηθούν είτε μυελός των

οστών του δότη είτε κύτταρα από το περιφε-

ρικό του αίμα. 

Κάθε χρόνο, χιλιάδες ασθενείς με απειλητικές για τη ζωή
τους ασθένειες, μπορούν να γίνουν καλά μόνο με τη μετα-
μόσχευση μυελού των οστών. Παρόλο που σε παγκόσμιο
επίπεδο υπάρχουν εκατομμύρια δότες, ένα 20% των ασθε-
νών εξακολουθεί να μην μπορεί να βρει συμβατό δότη. 

Συχνές ερωτήσεις:

Tου Πάρη Πουλίδη (Γραμματέας Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων) 

1919
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Η ακρίβεια αλλάζει το νέο “Εξοικονομώ”

Μάλιστα όπως όλα δείχνουν, θα υπάρχει

αύξηση της επιδότησης του νέου «Εξοικο-

νομώ» κατά 20 ευρώ ανά τ.μ. και αυτό γιατί

το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

θέλει να βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους

εξαιτίας της εκρηκτικής αύξησης των τιμών

στα υλικά οικοδομής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιδότηση

αναμένεται να φτάσει στα 200 ευρώ από 180

ανά τ.μ. που προβλέπει το αρχικό σχέδιο του

νέου «Εξοικονομώ».

Για παράδειγμα, για ένα διαμέρισμα 100 τ.μ.

η επιδότηση θα αυξηθεί από τα 18.000 ευρώ

στα 20.000, δηλαδή θα υπάρξει μια αύξηση

2.000 ευρώ, με στόχο την απορρόφηση ενός

σημαντικού μέρους των ανατιμήσεων στα

δομικά υλικά.

Η αύξηση της επιδότησης φαίνεται πως

έχει «κλειδώσει», καθώς τους τελευταίους

μήνες έχουν ανατιμηθεί σημαντικά τα περισ-

σότερα υλικά οικοδομής, με αποτέλεσμα το

ύψος των επιδοτήσεων που αποφασίστηκε

πριν από λίγους μήνες να μην επαρκεί για

την υλοποίηση των παρεμβάσεων που έχουν

στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ακι-

νήτων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με στοι-

χεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ-

ΣΤΑΤ), τον περασμένο Αύγουστο, σε σχέση

με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, καταγράφη-

καν αυξήσεις τιμών σε όλες τις κατηγορίες

των υλικών, μεταξύ άλλων στους σωλήνες

χαλκού (16,4%), στα θερμαντικά σώματα

(7,5%), στα ανοξείδωτα κιγκλιδώματα (5%),

στα τούβλα (4,7%), στις ξύλινες ντουλάπες

(3,5%), στα κουφώματα αλουμινίου (2,7%),

στις εσωτερικές πόρτες (2,3%), στους υαλο-

πίνακες ασφαλείας (2%), στα ξύλινα παρά-

θυρα (1,9%), στις μαρμαρόπλακες (1,9%), κ.α.

Οι αυξήσεις αυτές οδηγούν την πολιτική

ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και

Ενέργειας να προχωρήσει στην αύξηση της

επιδότησης, καθώς οι εργασίες θα είναι

ασύμφορες για τα τεχνικά συνεργεία που θα

τις αναλάβουν.

Aιτήσεις για το νέο «Εξοικονομώ»

Σύμφωνα με τα όσα έχει δηλώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και

Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, η πλατφόρμα για τις αιτήσεις αναμέ-

νεται να ανοίξει στο τέλος Οκτωβρίου. Η ακριβής ημερομηνία έναρ-

ξης υποβολής αιτήσεων, αλλά και τυχόν άλλες μικρές αλλαγές που

ενδεχομένως θα προκύψουν, θα καθοριστεί στην επίσημη έκδοση

του οδηγού εφαρμογής του προγράμματος, που θα γίνει τις επόμε-

νες ημέρες.

Από το πρόγραμμα αναμένεται να ωφεληθούν 50.000 κατοικίες,

ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 632 εκατ.

ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα χρήματα που θα «πέσουν» στην

αγορά με τη συμμετοχή των ιδιωτών θα ξεπεράσουν το 1 δισ. ευρώ.

Στο νέο «Εξοικονομώ» θα εφαρμοστεί ένα νέο σύστημα υποβολής

αιτήσεων και ένταξης των δικαιούχων. Για πρώτη φορά η πλατ-

φόρμα του υπουργείου θα μείνει ανοιχτή για ένα μήνα και η υπα-

γωγή στο πρόγραμμα θα γίνει με βάση την αξιολόγηση των

αιτήσεων και όχι με το ποιος πρόλαβε να κάνει πιο γρήγορα την αί-

τηση, όπως ίσχυε στα προηγούμενα προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά, θα δίνεται προτεραιότητα σε

ΑμεΑ, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους, πολύτε-

κνους, αλλά και σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα που ζουν σε

παλαιά σπίτια χαμηλής ενεργειακής κλάσης.

Μάλιστα, έχει δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός για

τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν ατομικό εισόδημα έως 5.000

ευρώ και οικογενειακό εισόδημα έως 10.000 ευρώ, ύψους 100 εκατ.

ευρώ.

Σημειώνεται, ωστόσο, ότι η εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση

ενέργειας βάσει του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων θα απο-

τελέσει το σημαντικότερο κριτήριο σε ποσοστό 50% και ακολου-

θούν το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα σε ποσοστό 14%, το

πλήθος εξαρτώμενων μελών 7%, η υφιστάμενη ενεργειακή κλάση

5%, η παλαιότητα της κατασκευής 3%, οι μονογονεϊκές οικογένειες

7% τα ΑμεΑ 7% κ.λπ.

Αυξάνεται η επιδότηση

Πλησιάζει η ώρα για το νέο Εξοικονομώ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει
ανοίξει η πλατφόρμα για την αίτηση όσων
πολιτών θέλουν να προχωρήσουν σε ανα-
βάθμιση των σπιτιών τους.
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Zεσταίνει τις μηχανές της...η ομάδα μπάσκετ των ΕΛ.ΠΕ.

Η ομάδα μπάσκετ των ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ

ΒΕΕ θα δώσει και φέτος το αγωνιστικό

''παρών'', τηρώντας όλα τα υγειονομικά

πρωτόκολλα σεβόμενοι τους κανόνες

και τους όρους που έχει θέσει το κράτος

και η Πολιτεία σχετικά με την πανδημία.

Η μπλε (Nike name) έχει καταθέσει

συμμετοχή για άλλη μια ακόμα φορά στο

Εργατοϋπαλληλικό πρωταθλημα του

ΕΚΑ Νίκος Γκάλης (Γ.Σ.Ε.Ε). 

Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα

διεξαχθεί στις 22 Oκτωβρίου στα γρα-

φεία της διοργάνωσης, ενώ το πρωτά-

θλημα αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη

Οκτωβρίου και η ομάδα των ΕΛ.ΠΕ. θα

αγωνίζονται στην Α2 στο πρωτάθλημα

καθημερινής. Στην κλήρωση του κυπέ-

λου η μπλε θα αντιμετωπίσει την Φαρμα-

σέρβις στα μέσα του Οκτωβρίου και

αναμένουμε τις ημερομηνίες.

Τέλος, η ομάδα θέλει να ευχαριστήσει

τον φίλο και συνάδελφο Ακη Τσίγκα,

όπου φέτος τρέχει όλα τα διαδικαστικά

και οργανώνει με επιτυχία τα της Ομά-

δας. 

Του ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΥ

Το Εργασιακό Πρωτάθλημα Μπά-
σκετ επιστρέφει ξανά γεμίζοντας αι-
σιοδοξία και χαρά όλους εμάς που
αγαπάμε το μπάσκετ. Παλιοί και νέοι
συνάδελφοι θα βρεθούμε στο παρκέ
και θα κάνουμε καλά αυτό που ξέ-
ρουμε. Να γεμίζουμε με καλάθια τις
αντίπαλες ομάδες.

Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 

ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 

ΒΙΛΙΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΚΑΡΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΚΑΛΚΑΤΖΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ-ΖΑΧΑΡΙΑΣ 

(υπεύθυνος ομάδας) 

ΛΑΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

ΜΑΔΕΜΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

ΜΠΑΡΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΝΤΕΛΕΖΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

(προπονητής) 

ΠΑΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΠΑΠΟΥΤΣΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΠΕΓΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

ΠΛΑΤΥΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 

ΡΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 

ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ 

ΣΤΡΑΤΙΡΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΤΣΙΓΚΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 

(Αρχηγός ομάδας) 

ΤΣΟΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

ΧΙΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΚΑΤΖΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΤΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ

Δάκρυσε και ο ήλιος 

μεγάλε, παγκόσμιε Μίκη.

Και η μυρσίνη η δοξαστική,

αποσβολωμένη, θλιμμένη,

σκύβει σεμνά εμπρός σου 

δακρυσμένη κι εκείνη, προσκυνώντας

με σεβασμό το μεγαλείο σου

και την ελληνική, την κρητική λεβεντιά σου.

Μα και τ’ αετόμορφα τα ψηλά τα βουνά της Ελλάδας

βουβαθήκανε κι αυτά. Κοιτούν,

περίλυπα, συλλογισμένα τον ορίζοντα.

Μίκη που στους φαρδείς σου ώμους,

κράτησες και σήκωσες κι εσύ

ψηλά όπως και τόσοι άλλοι,

τη γλυκιά σου, τη γλυκιά μας πατρίδα..

και το λαό της που σε λάτρεψε.

Ναι την είχες κλείσει μέσα στην ψυχή σου

και τη ζέσταινες με τη θέρμη της, με τη θέρμη σου.

Κι εκείνη κούρνιαζε μέσα σου χαρούμενη,

ακούγοντας μαζί με εκατομμύρια Έλληνες,

την παραδεισένια σου μουσική

και τα μελίρρυτα τραγούδια σου.

Και μέσα απ’ αυτή τη μέθεξη, η ζωή,

τραβούσε, τραβάει και θα τραβάει την ανηφόρα

με λεβεντιά, όπως κι εσύ,

ήξερες, πάντα δυνατά να το πράττεις,

με της ψυχής σου τη γλυκειά καλοσύνη.

Μέσα από τη θεσπέσια μουσική σου,

πανάξιος πρεσβευτής της χώρας μας,

την έκανες γνωστή μεγάλε μας μουσουργέ,

σ’ όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης                                                                                           

αγωνιζόμενος πάντα ψυχή τε και σώματι,

για το καλύτερο για την Ελλάδα,

για το καλύτερο για τη ζωή.

Γιατί το γνώριζες καλά πως χωρίς αγώνες,

δεν έχει νόημα η ζωή. 

Δεν πάει μπροστά.

Αναπαύσου τώρα Μίκη,

εκεί στο θρόνο της αιωνιότητάς σου

και απλώνοντας τα φτερωτα χέρια σου,

από κει ψηλά που είσαι,

τραγούδα μαζί μας τη ρωμιοσύνη.

Τραγούδα μαζί μας, διευθύνοντάς μας,

της δικαιοσύνης ο ήλιος ο νοητός

και η μυρσίνη η δοξαστική,

να μην τη λησμονάνε ποτέ τη χώρα μας.

Καλή σου μέρα αιώνιε Μίκη,

εκεί στη γειτονιά των αγγέλλων.

Της μουσικής σου οι νότες μάς γλυκαίνουν τη ζωή.

Φτερουγίζει η ψυχή μας στον πρώτο τους τον ήχο.

Ναι ζωντανεύουν τα όνειρά μας, φέρνουνε πνοή

και παίρνουν σάρκα και οστά όλα τους, στίχο-στίχο.

Η μουσική σου ολόδροση σαν γάργαρο νερό,

πάντα μετουσιώνει σε χαρά την όποια λύπη.

Με το τραγούδι σου «η Μαργαρίτα η Μαργαρώ»,

μεσ’ στην καρδιά μας νιώθουμε παιδικό καρδιοχτύπι.

Στης μουσικής σου το άκουσμα, πετούμε με φτερά

κι εντός μας, τιτιβίζουνε, πουλιά θαρρείς, οι νότες.

Και καθώς μέσα μας σκιρτά μια ανείπωτη χαρά,

αναπολεί η ψυχή μας τις αγάπες μας τις πρώτες.

Κάθε μουσική σου νότα Μίκη, πάντα θα μεθά

και θα το κάνει βάλσαμο της πίκρας μας το δάκρυ.

Ναι, παράδεισο θα νιώθουμε όποιον μας Γολγοθά,

τι κι αν ο πόνος μας φορές δεν φτάνει σε μιαν άκρη

Στις νότες σου ο Απρίλης μας θα ‘ναι πάντα ξανθός.

Κι αν της ζωής οι καημοί, θα μας βαραίνουν, βράχοι,

τραγουδώντας τους, ο πόνος μας θα φαντάζει ανθός

και ψυχική ανάταση ο καθένας μας θα’ χει.

Δάκρυσε και ο ήλιος

Zωντανεύουν τα όνειρά μας
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