
ΓΡΑΦΕΙΑ  ΠΣΕΕΠ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-℡  210-5533812-13  

Ε-mail : pseep@helpe.gr 

    

                       PANHELLENIC UNION OF EMPLOYEES IN  HELLENIC PETROLEUM 

                               ΜΕΛΟΣ  ΤΗΣ  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

www.pseep.gr                              Αρ.   Απόφ.   17002/60    - Αρ.Τροπ.    90/13    - ΕΙΔ.  2168 

 

 

Αρ. Πρωτ :   …375...                                                                     Ασπρόπυργος   02/11/21 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 
 

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε  χθες η Ημερίδα  του Σωματείου μας για την 
Εθελοντική Αιμοδοσία,  με  πρωταγωνιστή  τον  Εθελοντή Αιμοδότη. 

Οι ευχές για την επιτυχία  του Εθελοντισμού από τον  Εκπρόσωπο του Μητροπολίτη 
Μεγάρων και Σαλαμίνος, Σεβασμιότατου  Αρχιμανδρίτη Σεραφείμ, οι ομιλίες των Ιατρών και 
του Διοικητή  του  Θριασίου  Νοσοκομείου  έδωσαν το μήνυμα  "Δώσε ζωή είναι στο αίμα 
σου". 
  Οι ευχαριστίες των εκπροσώπων του Θριασίου νοσοκομείου για την Εθελοντική 
Αιμοδοσία των μελών του ΠΣΕΕΠ,  που με την προσφορά τους έχουν «σώσει» μέχρι τώρα 
5.000  ασθενείς  συνανθρώπους  μας, προκάλεσαν  αίσθηση  και  πηγή  αισιοδοξίας. 

Δεν γίνεται να μην σταθούμε  στην ομιλία  της εκπροσώπου του ιδρύματος  «Όραμα 
Ελπίδας»  για  τον εθελοντισμό του  Μυελού των Οστών, που τόνισε και εξήγησε την 
απλότητα  της διαδικασίας  και  συνάμα  την  αναγκαιότητα  της  προσφοράς. 

Ιδιαίτερη εντύπωση έκανε η ομιλία του Γεν. Γραμματέα του Σωματείου  όπου ανάφερε 
το πλάνο μας για τον "κύκλο ζωής" που ανοίγουμε για τους συγγενείς πρώτου βαθμού των 
εργαζομένων, όπου θα μπορούν να προσφέρουν αίμα στην Τράπεζα Αίματος του ΠΣΕΕΠ  
δίνοντας τον  ΑΜΕ 11395  πριν την αιμοδοσία. Επίσης η αναφορά για την συλλογή 
στοιχείων για τους επαγγελματικούς κινδύνους μέσω των διεργασιών στα Διυλιστήρια,  αν 
οδηγούν σε Επαγγελματικές Ασθένειες, βρήκε μεγάλη ανταπόκριση, καθώς ζητήθηκε η 
αρωγή όλων των παρόντων φορέων,  Εκπροσώπων Θριασίου Νοσοκομείου και Δημάρχων  
των  όμορων  Δήμων,  προς όφελος των εργαζομένων και του Ομίλου, παρουσία του 
Αντιπρόεδρου της Βουλής,  Βουλευτών  Δυτικής Αττικής, του Γενικού Διευθυντού 
Ανθρώπινου  Δυναμικού  καθώς  και  του  Διευθυντή  Εταιρικών  Σχέσεων  των  ΕΛΠΕ. 

Η εκδήλωση έκλεισε με την απονομή Αναμνηστικών Ευχαριστήριων προς τους 
παρόντες συναδέλφους  εθελοντές  αιμοδότες,  από τον Πρόεδρο  του  ΠΣΕΕΠ. 

Συνάδελφοι, το Σωματείο μας  δηλώνει  «παρών»  σε όλα τα μεγάλα γεγονότα και 
θέματα που αφορούν κοινωνικούς και ανθρωπιστικούς σκοπούς. 

Στόχος μας παραμένει η βελτίωση συνθηκών εργασίας και ασφάλειας εργαζομένων 
και εγκαταστάσεων. 

Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. 
  

ΓΙΑ  ΤΟ  Δ.Σ. 
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