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Η Ανάσταση του Θεανθρώπου να είναι Ανάσταση ελπίδας

για όλους, για έναν κόσμο πιο ανθρώπινο, πιο ειρηνικό, για

έναν κόσμο δημιουργικό και ευτυχισμένο. 

Η Ανάσταση του Κυρίου προβάλλει, σε πρωτοφανείς για

την ανθρωπότητα συνθήκες, ως η απόλυτη ελπίδα και την

ίδια στιγμή ως η απόλυτη πρόκληση. 

Είναι η ποθητή και σωτήριος εορτή, είναι η βάση και το

θεμέλιο της ειρήνης του Θεού με τον άνθρωπο. 

Τη φετινή εορτή του Πάσχα σκιάζει ο πόλεμος στην Ου-

κρανία και μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι το μή-

νυμα της Αναστάσεως είναι σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι οφείλουμε στην

πράξη να εφαρμόσουμε το νόμο της αγάπης, μιας αγάπης

που δεν ζητεί «τα εαυτής». Η θυσία του Χριστού να μας δι-

δάξει ότι η υπέρτατη αξία στη ζωή μας είναι η αξία του προ-

σώπου, η αποδοχή και ο σεβασμός του άλλου.

Για ένα κόσμο ειρηνικό και δίκαιο, οφείλουμε να διδά-

ξουμε στα παιδιά την αισιοδοξία και την ελπίδα, και η

εορτή του Πάσχα μας δείχνει το δρόμο.

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και συναδέλφι-

σες  το φετινό Πάσχα να είναι η απαρχή μιας νέας ζωής, που

θα φέρει την πολυπόθητη ειρήνη, την αγάπη και  την Ανά-

σταση ενός καλύτερου κόσμου. 

Χρόνια Πολλά Χριστός Ανέστη 

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

To Σωματείο μας εύχεται σε όλους τους συναδέλφους
και τις οικογένειές τους

Χρόνια Πολλά! Χρόνια Πολλά! 
Με την ελπίδα η Ανάσταση του Κυρίου 

να φέρει την λύτρωση στις ψυχές όλων μας!
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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το ΠΣΕΕΠ έχοντας την εντολή των εργαζομένων μέσα

από δημοκρατικές διαδικασίες εκλογών, διοικείται από

μέλη της Δύναμης Ανατροπής.

Πιστοί στις ιδέες και τις αξίες που πρεσβεύουμε, δί-

νουμε έναν καθημερινό αγώνα για όλα τα θέματα που

μας απασχολούν και μαχόμαστε για όλους τους εργαζό-

μενους με κύριο μέλημα την ενότητα και την ασφάλειά

τους. 

Ξεκινώντας μια ιστορική αναδρομή στο κοντινό παρελ-

θόν (2020) όπου μια επιτυχημένη ΕΣΣΕ και ένας Εσωτε-

ρικός Κανονισμός υπογράφηκαν σε μια από τις πιο

δύσκολες χρονιές που πέρασαν, με αγώνες για την απο-

τροπή της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης του Ομίλου, φτά-

νουμε στο Σεπτέμβρη του ίδιου έτους και συγκεκριμένα

στις 07/09/2020, όπου σε συνεδρίαση του Δ.Σ.  κατατέ-

θηκε μομφή κατά μελών του τότε Προεδρείου.  

Σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο με την πανδημία της Covid

19 στο αποκορύφωμά της και εν μέσω ενός πολύ κρίσιμου

Shutdown στις ΒΕΑ, βαλτοί “συνδικαλιστές” προκάλεσαν

αναταραχή στην πορεία του Σωματείου, αλλά μεγαλύ-

τερη σημασία έχει η χρονική στιγμή που το έκαναν...  

Μετά από αυτό, μέλη της Δύναμης Ανατροπής, λει-

τουργώντας πάντα με γνώμονα το θεσμό και το Καταστα-

τικό του Σωματείου μας, συγκέντρωσαν τον απαιτούμενο

αριθμό υπογραφών ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διαδι-

κασίες για να επανέλθει η ομαλότητα, η δυναμική και η

ενότητά του.  

Οι βαλτοί “συνδικαλιστές” γαντζωμένοι στις καρέκλες

τους και αγνοώντας το Καταστατικό του Σωματείου μας

και τις υπογραφές των συναδέλφων, δεν έπραξαν τα δέ-

οντα ως όφειλαν, με τη δικαιολογία ότι λόγω Covid δεν

μπορούν να γίνουν διαδικασίες συνελεύσεων και εκλο-

γών και ανέμεναν με αγωνία τις ΚΥΑ, ενώ σε δεκάδες Σω-

ματεία της χώρας πραγματοποιούνταν κανονικά

συνελεύσεις και εκλογές!! 

Με απλά λόγια, οι συνάδελφοι που συσπειρώθηκαν και

ευαγγελίζονται την ενότητα των εργαζομένων, λειτουρ-

γούσαν δικτατορικά ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑ-

ΤΙΚΟ ΜΑΣ.    

Η ιστορία επαναλαμβάνεται!!! Οι ίδιοι ακριβώς συνάδελ-

φοι, παρά την εντολή των τελευταίων αρχαιρεσιών που

είναι αρκετά νωπή και οι εργαζόμενοι τους τοποθέτησαν

στις θέσεις που τους αρμόζουν, συνεχίζουν με το ίδιο

θράσος, χωρίς να μπορούν να αποδεχτούν το αποτέλε-

σμα δημοκρατικών εκλογικών διαδικασιών ανάδειξης ορ-

γάνων Διοίκησης, να βρίσκουν χίλιους τρόπους για να

βάλουν για ακόμα μια φορά το Σωματείο σε περιδίνηση. 

Τη στιγμή που η διαδικασία των προσλήψεων έχει έλθει

σε πέρας και οι νέοι συνάδελφοι θα είναι στις μονάδες

για την εκπαίδευσή τους σε λιγότερο από μήνα, μετά και

την επιτυχία μας στην αύξηση του αριθμού προσλήψεων

για την ενίσχυση των οργανογραμμάτων, τη στιγμή που

έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες προετοιμασίας για τη δια-

πραγμάτευση και υπογραφή της νέας ΕΣΣΕ και του Εσω-

τερικού Κανονισμού, τη στιγμή που είναι να ανακοινωθεί

το extra bonus μετά από αίτημά μας.

Τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ενεργοποίηση του Tech-

nical και Technological Ladder, τη στιγμή που θα  πραγμα-

τοποιηθεί η μονιμοποίηση των συναδέλφων της U85

(Θειάφι ΒΕΕ), τη στιγμή που με επιστολή μας στη Διοί-

κηση ζητάμε την άμεση πρόσληψη των τέκνων θανόντων

συναδέλφων (που εδώ και χρόνια έχει παγώσει), τη

στιγμή που ανακοινώθηκαν 120 νέες προσλήψεις Διπλω-

ματούχων Μηχανικών και Τεχνολόγων και εντός του

μήνα θα βγει προκήρυξη.

Τη στιγμή που κλείσαμε με την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

το νέο συμβόλαιο με επιπλέον παροχές, τη στιγμή που με

επιστολή μας έχουμε ζητήσει να γίνει διεθνής διαγωνι-

σμός για το Συνταξιοδοτικό μας πρόγραμμα (Groupama)

μετά την καταψήφιση του ΤΕΑ…    

Αυτή τη στιγμή διάλεξαν οι βαλτοί “συνδικαλιστές”, να

δημιουργήσουν πρόβλημα, για μία ακόμα φορά και να

προκαλέσουν αναστάτωση στη λειτουργία του Σωματείου

και συνεπώς στους εργαζόμενους, σε όλα αυτά τα σο-

βαρά θέματα, με την ελπίδα να έχουν ρόλο και να καρπω-

θούν οι ίδιοι τις επιτυχίες του σημερινού Προεδρείου,

κάτι που έτσι και αλλιώς θα γίνει αφού οι επιτυχίες του

Προεδρείου αφορούν το σύνολο των εργαζομένων στα

ΕΛΠΕ !!!   

ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ…  

Συστήνουμε στους “συνδικαλιστές” της ΣΥΝΔΕΣΥ να

προσγειωθούν στην πραγματικότητα, να συνειδητοποι-

ήσουν μερικοί που βρίσκονται και που εργάζονται, ότι  εκ-

προσωπούν συναδέλφους, να μην γίνονται φερέφωνα και

να δημιουργούν κλίμα ανασφάλειας.   

Με αυτή τους τη στάση δημιουργούν κλίμα αποστρο-

φής των εργαζομένων στο Συνδικάτο. Άλλωστε διαχρο-

νικά αυτή ήταν η “δουλειά” τους, από όπου πέρασαν

άφησαν καλά το στίγμα τους... ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!! 

Το Προεδρείο έχοντας μεγάλη ευθύνη απέναντί σας

είναι έτοιμο να παρέμβει όπου χρειαστεί, εκπροσωπώντας

όλους τους συναδέλφους όπου και αν ανήκουν. Δεν θα

επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις ζωές και το μέλ-

λον μας.   

Με αίσθημα ευθύνης διαχειριζόμαστε όλα τα εργα-

σιακά θέματα, με συναίσθηση του περιβάλλοντος που

Δίνουμε αγώνα για όλα τα θέματα και μαχόμαστε για όλους τους εργαζόμενους 
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ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Αθήνα, 31 Μαρτίου 2022

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Από τη διοίκηση του «Πανελλήνιου Σωματείου Εργαζομένων στα Ελληνικά Πετρέλαια (ΠΣΕΕΠ)» μας τέθηκε το

ερώτημα σχετικά με τις συνέπειες της καταψήφισης του οικονομικού απολογισμού - προϋπολογισμού από τη Γ.Σ

και το πώς μπορεί το Δ.Σ να αποφασίζει επί οικονομικών θεμάτων.

Επί του ερωτήματος αυτού έχουμε την ακόλουθη άποψη:

I. Σύμφωνα με τη διάταξη της ΑΚ 68 “Η έκταση της εκούσιας εκείνου που έχει τη διοίκηση προσδιορίζεται από

τη συστατική πράξη ή το καταστατικό...".

Περαιτέρω, σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. Του Καταστατικού του ΠΣΕΕΠ "...Το Δ.Σ διαχειρίζεται την περιουσία

του σωματείου και εγκρίνει κάθε μορφής δαπάνη για τη λειτουργία του μέσα στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από

το ΔΣ προϋπολογισμού...", ενώ στη συνέχεια αναφέρεται στο ίδιο άρθρο ότι ο ταμίας "...Δεν προβαίνει σε καμία

πληρωμή χωρίς απόφαση του ΔΣ". Επίσης το ΔΣ εγκρίνει και αναπροσαρμόζει το ποσό επιχορήγησης του ΠΕΣ,

ενώ αποφασίζει και για τυχόν έκτακτες επιχορηγήσεις.

II. Η καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού - προϋπολογισμού από τη Γ.Σ έχει την συνέπεια να μην έχουν

απαλλαγεί τα μέλη του ΔΣ από την ευθύνη τους για τη διαχείριση της χρονικής περιόδου για την οποία συντάχ-

θηκε ο οικονομικός απολογισμός, ενώ σχετικά με τον προϋπολογισμό η συνέπεια είναι ότι οι προϋπολογισμένες

δαπάνες δεν μπορούν να εκτελεστούν χωρίς να υπάρχει απόφαση του Δ.Σ, καθώς η έγκριση του προϋπολογισμού,

ειδικά για τα πάγια έξοδα του σωματείου τα οποία αναφέρονται αναλυτικά σε αυτόν (πχ. μισθοδοσία προσωπικού,

ασφαλιστικές εισφορές, ενοίκια κλπ) συνιστά προέγκριση τους χωρίς να απαιτείται ειδική απόφαση του Δ.Σ για

την πραγματοποίηση των δαπανών αυτών.

Σε κάθε περίπτωση, και μετά την καταψήφιση του προϋπολογισμού, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό,

το ΔΣ είναι αυτό που αποφασίζει και εγκρίνει κάθε δαπάνη, ενώ η επόμενη τακτική Γ.Σ, ή τυχόν έκτακτη με θέμα

έγκριση του οικονομικού απολογισμού θα αποφασίσει για την απαλλαγή των μελών της διοίκησης για το χρονικό

διάστημα της σχετικής χρήσης.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το Δ.Σ συνεχίζει να λειτουργεί και να αποφασίζει για την διαχείριση των οικο-

νομικών του σωματείου, όπως ορίζει και το καταστατικό του ΠΣΕΕΠ.

Κατά μια άποψη στη βιβλιογραφία, το Δ.Σ δεν έχει την εξουσία να εγκρίνει δαπάνες - αποζημιώσεις για τα μέλη

του, οι οποίες πρέπει να εγκρίνονται από τη Γ.Σ, πλην όμως κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από τις διατάξεις

III. Η καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού, δεδομένης της υπερψήφισης του διοικητικού απολογισμού,

δεν προκαλεί κατά την άποψη μας έλλειψη διοίκησης, κατά την ΑΚ 69, ώστε να διοριστεί προσωρινή διοίκηση,

αλλά μπορεί να αποτελέσει λόγο υποβολής πρότασης μομφής από τη Γ.Σ, η οποία συνέρχεται επί του θέματος με

τους τρόπους που ορίζει το Καταστατικό.

Τέλος, πρέπει να σημειώσουμε ότι, μετά την έρευνα που πραγματοποιήσαμε επί του θέματος αυτού, δεν υπάρ-

χουν νομολογιακά πορίσματα, ενώ και οι σχετικές βιβλιογραφικές αναφορές είναι ελάχιστες.

Οι γνωμοδοτούντες δικηγόροι

ΝΙΚΟΣ Γ. ΔΗΜΑΣ,  ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΚΙΟΥΛΟΣ

ΕΚΛΟΓΕΣ 2022

βρισκόμαστε, λειτουργώντας με σοβαρότητα και υπευ-

θυνότητα. Κλείστε τα αυτιά σας σε αυτούς που επιβου-

λεύονται τα συμφέροντά μας!!! 

Προς γνώση όλων των συναδέλφων σας παραθέτουμε

τη Γνωμοδότηση των νομικών συμβούλων του ΠΣΕΕΠ,

σχετικά με την πιστοποίηση της καθόλα νόμιμης λει-

τουργίας του Σωματείου, καταρρίπτοντας τα ψεύδη και

τα αίσχη που διαλαλούν οι βαλτοί “συνδικαλιστές”.
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Καλέσαμε τους εργαζόμενους να παραμείνουν συ-

σπειρωμένοι γύρω από το Σωματείο τους ώστε να μπο-

ρέσουν να δικαιωθούν στον αγώνα που δίνουν.

Επίσης τους καλέσαμε να κλείσουν τα αυτιά τους

στην προπαγάνδα και στις απειλές. Συσπειρωμένοι και

ενωμένοι θα πετύχουν τη δικαίωσή τους.

Νέες απολύσεις

Την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου, η Energean προχώ-

ρησε σε 31 νέες απολύσεις αυξάνοντας τον συνολικό

αριθμό των απολύσεων στους 128, μεταξύ των οποίων

ολόκληρο το 7μελές διοικητικό συμβούλιο του σωμα-

τείου εργαζομένων.

Τόσο στους επτά συνδικαλιστές όσο και σε άλλους 17

εργαζόμενους εκτός από τα χαρτιά της απόλυσης κοι-

νοποιήθηκαν και μηνύσεις, με τις οποίες η «Energean»

προσάπτει τον... μισό ποινικό κώδικα, κατηγορώντας

τους μεταξύ άλλων για δυσφήμιση και δολιοφθορές.

Την ίδια ώρα, η διευθύντρια της μονάδας είχει στείλει

επιστολή σε 197 εργαζόμενους που είναι σε επίσχεση

εργασίας, προειδοποιώντας τους ότι θα έχουν την ίδια

τύχη με τους απολυμένους συναδέλφους τους.

Οι εργαζόμενοι δεν θα κάτσουν φυσικά με τα χέρια

σταυρωμένα, αλλά σκοπεύουν να προσβάλουν τις «πα-

ράνομες και καταχρηστικές απολύσεις», ενώ σφοδρές

Συμπαράσταση του ΠΣΕΕΠ 
στους εργαζόμενους της Energean

Κ
λιμάκιο του ΠΣΕΕΠ επισκέφθηκε την Δευ-
τέρα 17 Ιανουαρίου τους εργαζόμενους της
ENERGEAN στην Καβάλα και δήλωσε τη συμ-

παράστασή του σε αυτούς και τις οικογένειές τους
για τον δίκαιο αγώνα που δίνουν για τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας και της σύμβασής τους.

ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ & ΤΑ ΨΕΥΤΟΔΙΛΗΜΜΑΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

είναι οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης σε το-

πικό επίπεδο.

Αλλά και ο δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης έκανε

λόγο για απόφαση που οδηγεί στη φτωχοποίηση δεκάδες Κα-

βαλιώτες, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά  ότι «η εργοδότρια

εταιρεία οφείλει να γνωρίζει ότι έχει και υποχρεώσεις απέ-

ναντι στην τοπική κοινωνία». «Η Ελληνική Πολιτεία δεν πα-

ραχώρησε, εν λευκώ, με απευθείας ανάθεση το δικαίωμα

εκμετάλλευσης του Πρίνου» τονίζει ο δήμαρχος. 

Από την πλευρά της η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει σε

ανακοίνωσή της ότι τέθηκαν «εκτός Πρίνου όσοι έθεσαν σε

κίνδυνο την ασφάλεια εργαζομένων, περιβάλλοντος και εγ-

καταστάσεων» επικαλούμενη την πρόσφατη κατάληψη που

έληξε με επέμβαση των ΜΑΤ και ανακοίνωσε νέες προσλή-

ψεις.

Να θυμήσουμε ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε επίσχεση

εργασίας με το εκβιαστικό τελεσίγραφο της εργοδοσίας να

έχει λήξει και την εταιρεία να προχωρά σε συνεχείς απολύ-

σεις.

Οι εργαζόμενοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν τον αγώνα τους προσπαθώντας

να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους αλλά και την εγγύηση

για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων. 

Ολόκληρη η τοπική κοινωνία αλλά και σωματεία, οργανώ-

σεις, συλλογικότητες και αλληλέγγυοι/ες σε όλη τη χώρα

στηρίζουν τους αγώνες απέναντι στις εκβιαστικές και αντερ-

γατικές πολιτικές των εργοδοτών, φυσικά πάντα με την ευ-

λογία κράτους και κυβέρνησης, η οποία νομοθετεί σε βάρος

των εργατών και καταστέλλει βίαια τους αγώνες τους.

Τέλος, το Σάββατο 26 Φεβρουαρίου στην πλατεία Συντάγ-

ματος πραγματοποιήθηκε πανελλήνιο συλλαλητήριο με την

συμμετοχή εργαζομένων στην ΚΑΒΑΛΑ OIL, στα Λιπάσματα

Καβάλας, της ΛΑΡΚΟ και της COSCO και άλλων αλληλέγ-

γυων σωματείων.
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ζΤο Σωματείο μας συμμετείχε στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που

προκήρυξε η ΓΣΕΕ και ένωσε τη φωνή του με όλο τον κόσμο της ερ-

γασίας, ενάντια στην ακρίβεια, τον πληθωρισμό και την ανέχεια. 

Στην Αθήνα οι συνάδελφοί μας συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία

Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ. και στη Θεσσαλονίκη στο Εργατικό Κέντρο

Θεσσαλονίκης στις 10:30 π.μ.

Το ΠΣΣΕΠ σε ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Οι εργαζόμενοι στην Ελλάδα βάλλονται εδώ και μια δεκαετία από

τα μνημόνια, την υγειονομική κρίση και σήμερα από την ενεργειακή

κρίση που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Οι τιμές ειδών πρώτης

ανάγκης έχουν πάρει φωτιά, οι ανατιμήσεις διαδέχονται η μία την άλλη

σε είδη βασικής διατροφής, ενώ ο βασικός μισθός παραμένει σε χα-

μηλά επίπεδα με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνεται στον βιοπορισμό

των οικογενειών».

Τι αναφέρει και η ΓΣΕΕ

«Με την πανδημική κρίση να βρίσκεται σε εξέλιξη με ό,τι αυτή έχει

επιφέρει σε κοινωνία και οικονομία και με έναν πόλεμο, τις οικονομικές

συνέπειες του οποίου δεν έχουμε δει ακόμα, οι εργαζόμενοι έχουν

πλέον να αντιμετωπίσουν και την ακρίβεια, η οποία έχει υποβαθμίσει

το βιοτικό τους επίπεδο. 

Παρά τις αγωνιώδεις αναζητήσεις εργαζομένων και συνταξιούχων

για λύσεις, μέσω οικονομικής στήριξης, κάτι που επιβάλλεται άμεσα,

η κυβέρνηση δεν έχει δώσει καμία ουσιαστική απάντηση. Απάντηση

επίσης δεν έχει δοθεί και για τη δημοκρατική επαναρρύθμιση των ερ-

γασιακών σχέσεων και του Συλλογικού Εργατικού Δικαίου. Δυστυχώς,

και τα δύο απουσιάζουν από τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πο-

λιτικής» επισημαίνει η Συνομοσπονδία.

Διεκδικούμε Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τους

ανυπεράσπιστους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με απόλυτη

ελευθερία διαπραγμάτευσης των οικονομικών όρων και ταυτόχρονα

καλούμε τις Ομοσπονδίες-μέλη μας να εκκινήσουν άμεσα διαδικασίες

διαπραγματεύσεων και σύναψης κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών

συλλογικών συμβάσεων εργασίας με αυξήσεις και όρους που να αντα-

ποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των μελών τους. 

"Παρέλυσε" η χώρα στην γενική απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 
Σε απεργιακό κλοιό βρέθηκε η χώρα την Τετάρτη 6 Απριλίου, με αφορμή το "κύμα" ανατιμήσεων
και της ακρίβειας. Με κεντρικό σύνθημα "ο μισθός δεν φτάνει, ο λογαριασμός δεν βγαίνει", η
ΓΣΕΕ κάλεσε τους εργαζομένους να δώσουν το παρών στην απεργία της 6ης Απριλίου.

Οι οργανώσεις μας πρέπει να αξιοποιήσουν

ως βασικό επιχείρημα το πραγματικό δεδο-

μένο ότι οι επιχειρήσεις που δεν θέλουν αυξή-

σεις είναι αυτές που πρώτες αύξησαν τις τιμές

των προϊόντων και υπηρεσιών, απελευθερώ-

νοντας το σπιράλ του πληθωρισμού και είναι

αυτές που κατά τη διάρκεια των μνημονίων,

μετέτρεψαν τη μείωση του μοναδιαίου κό-

στους εργασίας σε υπερκέρδη, χωρίς επενδύ-

σεις, που θα έφερναν και απασχόληση.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ 2021-2024

Μ
εγάλη ήταν η συμμετοχή των συναδέλφων μας που πήραν μέρος στην ψηφοφορία
στις 14-15 Φεβρουαρίου 2022, για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού
Απολογισμού 2021 και Προϋπολογισμού 2022 του ΠΣΕΕΠ, καθώς και για την έγ-

κριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού 2021 και Προϋπολογισμού 2022 του
ΤΑΑΤ. Ταυτόχρονα διεξήχθησαν και οι εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο της εταιρίας. Συγκεκριμένα στις κάλπες των ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΒΕΕ και στο
Μαρούσι προσήλθαν και ψήφισαν 1.572 συνάδελφοι.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ‘21     

ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ:

Είμαστε αντίθετοι στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση του Ομίλου. Ο αγώνας μας θα σταματήσει

όταν το ποσοστό του Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ επιστρέφει στο Υπουργείο Οικονομικών.

HOLDING:

Διεκδίκηση συμμετοχής Εκπροσώπων Εργαζομένων στο Δ.Σ.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΥΓΙΕΙΝΗ:

Στόχος μας η ανάδειξη επικίνδυνων και ανασφαλών συνθηκών εργασίας και λειτουργίας.

Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων σε συνεργασία με την ΕΥΑΕ και όλους τους εμπλε-

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Τη χρονιά που πέρασε οι προκλήσεις ήταν πολλές και οι μάχες που δόθηκαν απέναντι

σε πολιτικές και πρακτικές επιζήμιες για τα συμφέροντα των εργαζομένων, ήταν σχεδόν

σε καθημερινή βάση.

Θεωρούμε ότι κάναμε πολλά θετικά βήματα προς την επίτευξη των στόχων στο πλαίσιο

δράσης της τριετίας που έχουμε εξαγγείλει, προσπαθώντας να φανούμε αντάξιοι της εμ-

πιστοσύνης που μας δείχνετε.

Μετά από την πρόταση μομφής στις 7 Σεπτεμβρίου 2020 και την αλλαγή του Προ-

εδρείου, τη συλλογή μεγάλου αριθμού υπογραφών συναδέλφων που δικαιολογούσε τις

εκλογές ως μόνη λύση αφού δεν υπήρχε εμπιστοσύνη στο Προεδρείο που δημιουργή-

θηκε, αλλά και την αναβλητικότητα που υπήρξε μετά το κύμα της πανδημίας (ενώ πολλά

Σωματεία και οργανώσεις έκαναν εκλογές), αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν οι Αρ-

χαιρεσίες μας την 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2021.

Το αποτέλεσμα δικαίωσε πανηγυρικά τις προεκλογικές θέσεις του νέου Προεδρείου,

αφού οι συνάδελφοι με την ψήφο τους έβαλαν στο περιθώριο τις λογικές και τις πρακτι-

κές αυτών που προκάλεσαν την ανωμαλία στο Σωματείο.

Το νέο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ που προέκυψε και συγκροτήθηκε σε Σώμα 15 Ιουνίου 2021, ξεκίνησε

τη θητεία του ψηφίζοντας το Πρόγραμμα Δράσης της τριετίας και το οποίο είναι:
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κόμενους φορείς και υπηρεσίες, Επιθε-

ώρηση Εργασίας, καθώς και δράσεις

όπου απαιτηθεί.

ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΥΑΕ:

Άμεση ανάδειξη Εκπροσώπων λόγω

λήξης θητείας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ:

Ολοκλήρωση του διαγωνισμού προσλή-

ψεων. Μονιμοποίηση των συναδέλφων

εργολαβικών που καλύπτουν πάγιες και

διαρκείς ανάγκες.

ΕΣΣΕ 2023-2025:

Α) Υπογραφή νέαςτριετούς ΕΣΣΕ

Β) Ολοκλήρωση υλοποίησης της Δήλω-

σης - Συμφωνίας ΕΛΠΕ ΠΣΕΕΠ στο σύ-

νολό της.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ:

Υπογραφή τριετούς Εσωτερικού Κανο-

νισμού.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

- ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ:

Συνέχιση των ενεργειών για αναγνώριση ει-

δικοτήτων (Χειριστής Παραγωγής, Χειριστής

Διακίνησης) σε συνεργασία με όλους τους

εμπλεκόμενους φορείς, συνδικαλιστικούς

και πολιτειακούς. Συνέχιση και αξιοποίηση

των μέχρι τώρα καταγεγραμμένων επαγγελ-

ματικών ασθενειών. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ:

Έναρξη διαδικασιών για διαγωνισμό ασφαλι-

στικής με βελτιωμένες προσθήκες, σύμ-

φωνα με τα νέα δεδομένα της Ιατρικής.

Συνέχιση του προγράμματος και πέρα του

εργασιακού βίου ως συνταξιούχου.

ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

Εκδήλωση ενδιαφέροντος λόγω λήξης

Groupama στο τέλος του 2021.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ:

Μελέτη θεσμικού πλαισίου για δυνατότητα

ίδρυσής του.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ

& ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ: 

Διοργάνωση Σεμιναρίων, Ημερίδων σχετι-

κών με τις δραστηριότητές μας.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΒΙΩΣΙΜΗ & ΑΣΦΑΛΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ. ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΜΙΛΟΥ:

Παρακολουθούμε και ελέγχουμε το επενδυ-

τικό πρόγραμμα μετασχηματισμού του Ομί-

λου σε πράσινη ανάπτυξη. 
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      & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 
Για την εκλογή εκπροσώπων εργαζομένων

στο Δ.Σ. της Εταιρείας από τις ΒΕΑ, ΒΕΘ, ΒΕΕ,

και ΜΑΡΟΥΣΙ, ψήφισαν 1.572. Βρέθηκαν 1.572

ψηφοδέλτια, από τα οποία 1.554 έγκυρα και 18

άκυρα.

Ο συνδυασμός ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ έλαβε

804 ψήφους και εκλέγει έναν εκπρόσωπο.

Ο συνδυασμός ΣΥΝΔΕΣΥ έλαβε 576 ψήφους

και εκλέγει έναν εκπρόσωπο.

Ο συνδυασμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ έλαβε

116 ψήφους και δεν εκλέγει εκπρόσωπο.

Άπο την παράταξη ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΣΚ

ΕΛΠΕ εκλέγεται ο συνάδελφος, Καρυοφύλλης

Μάριος και από την παράταξη ΣΥΝΔΕΣΥ εκλέ-

γεται ο συνάδελφος, Ντελέζος Σπύρος.

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΣΤΟ Δ.Σ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΙΔΡΥΣΗΣ TEA

Εγγεγραμμένοι 1.847. Ψήφισαν 1.515, έγκυρα

1.507, Λευκά 118. Άκυρα 8. ΝΑΙ (491), ΌΧΙ (898)

ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΕΑ
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Στηρίζουμε την ανάπτυξη που αναβαθμίζει

τον Ομιλο στη διεθνή αγορά και καθιερώ-

νει νέες θέσεις εργασίας.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ & ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ:

Συνέχιση δράσεων προς ανακούφιση, ευ-

παθών κοινωνικών ομάδων στο μέτρο των

δυνατοτήτων μας.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ σε θέματα

που αφορούν το περιβάλλον.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ:

Ενίσχυση των τραπεζών Αίματος του Σω-

ματείου μας.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ:

Αντιμετώπιση όλων των περιστατικών που

αφορούν διαγείριση συνθηκών εργασίας

και λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζεται η

ομαλότητα και η εργασιακή άμιλλα.

Η νέα θητεία είχε να αντιμετωπίσει πολλές

προκλήσεις. Παραλάβαμε ένα πλήθος εκ-

κρεμοτήτων και προβλημάτων τα οποία

έχρηζαν άμεσων ενεργειών και λύσεων.

Μετασχηματισμός Ομίλου:

Η σημαντικότερη ήταν ότι βρεθήκαμε στο

μεταίχμιο του μετασχηματισμού του Ομί-

λου, σε πράσινη ενέργεια και της ίδρυσης

Holding εταιρείας. Πριν και εν μέσω προ-

εκλογικής περιόδου του Σωματείου, επιχει-

ρήθηκε η προσπάθεια ακύρωσης της

εκπροσώπησης του Δημοσίου στο Δ.Σ. της

νέας Εταιρείας. Παράλληλα παύθηκαν από

τον Μάιο του 2021 και οι δύο Εκπρόσωποι

που συμμετείχαν στο Δ.Σ. της ΕΛΠΕ ΑΕ με

αποτέλεσμα να μην εκπροσωπούμαστε

ούτε στη Holding ούτε στη θυγατρική.

Οι νομικές ενέργειες που έγιναν από το

Σωματείο αποκατέστησαν την Εκπροσώ-

πηση του Δημοσίου και δικαίωσαν πλήρως

τις θέσεις μας.

Ξεκίνησε ένας αγώνας νομικός, επικοινω-

νιακός και συνδικαλιστικός, όπως:

• Αποστολή Εξωδίκων προς το ΤΑΙΠΕΔ και

τη Γενική Τακτική Συνέλευση για μη έγ-

κριση από τη Γενική Τακτική Συνέλευση

των Μετόχων της Holding, της κατάργησης

ορισμού μελών του Δ.Σ. των ΕΛΠΕ από το

Δημόσιο και τους Εργαζομένους.

• Συνάντηση του ΠΣΕΕΠ με το ΣΥΡΙΖΑ για

το θέμα της νέας εταιρείας

• Επιστολές στα αρμόδια Υπουργεία, το

ΤΑΙΠΕΔ και την Paneuropean τον Ιούλιο και

τον Νοέμβριο

• Συνέντευξη Τύπου στους Ενεργειακούς

Δημοσιογράφους την 30/11/21

• Συνάντηση του ΠΣΕΕΠ και του Νομικού

Συμβούλου με τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ

• Επιστολές στα κόμματα της Βουλής

Προσλήψεις:

Στο θέμα των Προσλήψεων παρότι η από-

φαση του Δ.Σ. των ΕΛΠΕ πάρθηκε την

άνοιξη του 2020, δεν ξεκίνησε καμία διαδι-

κασία τους με αποτέλεσμα να υπάρχουν

σοβαρές καθυστερήσεις σε αυτές. Με την

ανάληψη του νέου Δ.Σ. θέσαμε την Εται-

ρεία προ των ευθυνών της και ξεκίνησε

άμεσα τις διαδικασίες. Με τα νέα δεδο-

μένα που προέκυψαν από το πρόγραμμα

αποχωρήσεων, λόγω του προγράμματος

Υγείας και των συνταξιοδοτήσεων, μετά

από πρότασή μας συμφωνήθηκε η πρόσ-

ληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη

και αυτών των αναγκών, ώστε να μην βρε-

θούμε πάλι ελλειμματικοί όσον αφορά τη

λειτουργία των Διυλιστηρίων. Επίσης με

επιχειρήματα για την εύρυθμη λειτουργία

απαιτήσαμε τον προγραμματισμό νέων

προσλήψεων με ειδικότητες Μηχανικών
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Πολυτεχνείου και Προσωπικού Συντήρη-

σης. Παρόλα αυτά δεν είμαστε ευχαριστη-

μένοι με τους ρυθμούς που προχωράνε οι

διαδικασίες των προσλήψεων. Οι υπερω-

ρίες και η κόπωση των συναδέλφων που

έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, λόγω

των οργανικών κενών και της Covid 19, επι-

βάλλουν στη Διοίκηση να «τρέξει» τάχιστα

να καλύψει τις θέσεις ώστε να ανακουφι-

στούν οι συνάδελφοι.

Νέος εργασιακός νόμος:

Ο νέος εργασιακός νόμος (νόμος Χατζη-

δάκη) ψηφίστηκε και έφερε μεγάλες αλλα-

γές στα εργασιακά όπως:

• Αναγκάζει το σύνολο των συνδικαλιστι-

κών οργανώσεων να εναρμονίσουν τα κα-

ταστατικά τους με το νέο νόμο, ψηφιο-

ποιώντας όλα τα βιβλία τους και τις λει-

τουργίες τους (Ταμεία, Μητρώα κ.α.) και εγ-

γραφή όλων των συνδικαλιστικών οργανώ-

σεων στο ΓΕΜΗΣΟΕ. Εισάγει ηλεκτρονικές

συνελεύσεις και ψηφοφορίες. Εμείς σαν

συνδικάτο αποφασίσαμε να εναρμονι-

στούμε σε αυτά που ο νόμος ορίζει εκτός

από το κομμάτι των ηλεκτρονικών ψηφοφο-

ριών και συνελεύσεων, αλλά παράλληλα πε-

ριμένουμε να δούμε τη βούληση και την

κατεύθυνση που θα δώσουν οι υπερκείμε-

νες συνδικαλιστικές οργανώσεις όπως η

ΓΣΕΕ, οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέν-

τρα. Αλλωστε σύμφωνα και με τη γνώμη

του νομικού μας συμβούλου, ο νόμος είναι

ισχυρότερος των καταστατικών.

• Αλλαγή τρόπου υπολογισμού των υπερω-

ριών καθώς επίσης και νέο μεγαλύτερο

πλαφόν υπερωριών ανά έτος.

• Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις του νέου νόμου

σε συνάρτηση με την ΕΣΣΕ (άδειες κ.α.)

• Δυσμενέστερες ρυθμίσεις του νέου

νόμου για απεργιακές αποφάσεις, συνδικα-

λιστικά δικαιώματα και απολύσεις.

Εκλογές ΕΥΑΕ:

Πραγματοποιήθηκαν τον Ιούλιο και στα τρία

Διυλιστήρια, οι αρχαιρεσίες για την ανά-

δειξη νέων ΕΥΑΕ, αφού η θητεία των προ-

ηγούμενων επιτροπών είχε λήξει ένα χρόνο

πριν.

Προσωπικό Ασφαλείας: Με βάση το νέο

νόμο και μετά από πρόσκληση της Εται-

ρείας πρέπει να αναπροσαρμόσουμε το

Προσωπικό Ασφαλείας που διατίθεται από

τη συνδικαλιστική οργάνωση, κατά τη διάρ-

κεια απεργιακών κινητοποιήσεων για τις

στοιχειώδεις ανάγκες του κοινωνικού συ-

νόλου, διότι ο νέος νόμος προβλέπει την

αναπροσαρμογή των ποσοστών διάθεσης.

Ύστερα από συναντήσεις με την Εταιρεία,

οι οποίες απέβησαν άκαρπες στην επίτευξη

συμφωνίας έως 25/11/21, βρισκόμαστε μετά

από προσφυγή της Διοίκησης, σε διαβού-

λευση μέσω του ΟΜΕΔ. Σας ενημερώνουμε

ότι μέχρι να υπογράφει Νέο Προσωπικό

Ασφαλείας, ισχύει το ήδη υπάρχον. Δεν

υποχωρούμε στο αίτημα της Διοίκησης για

τη διάθεση του 1/3 του συνόλου του πελα-

τολογίου της τις ημέρες της απεργίας, γιατί

αυτό απεμπολεί το συνταγματικό μας δι-

καίωμα στην απεργία.

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (TEA): 

Mετά από συζητήσεις χρόνων και με από-

φαση του Γενικού μας Συμβουλίου, ήλθε η

ώρα να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την

ίδρυσή του. Προχωράμε σε ενημερωτικές

συγκεντρώσεις στους χώρους εργασίας,

παρουσία αναλογιστή για την πληρέστερη

ενημέρωση όλων των συναδέλφων. Επίσης

έχει αναρτηθεί στο κανάλι του ΠΣΕΕΠ στο

Youtube «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑ-
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ΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛ.ΠΕ» το Γενικό Συμβούλιο την

21/12/21, όπου αναλύθηκε εκτενώς το θέμα.

Μελέτη Συνταξιοδοτικού:

Σε συνέχεια των προσπαθειών μας για την επίτευξη

του καλύτερου αποτελέσματος και την παραπομπή

από το Υπουργείο Εργασίας, αποστείλαμε τη Με-

λέτη για το Συνταξιοδοτικό στη Γενική Γραμματεία

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ως πλέον αρμόδια) για

ενημέρωσή της και περιμένουμε πρόσκληση για συ-

ζήτηση.

Ιατροφαρμακευτικό (ΕΘΝΙΚΗ) 

- Αποταμιευτικό (GROUPAMA):

Το πρόγραμμα της ΕΘΝΙΚΗΣ βελτιώθηκε με συγκε-

κριμένες και στοχευμένες εξετάσεις για την πρό-

ληψη της υγείας των εργαζομένων. Η αύξηση του

κόστους, μετά από παρέμβασή μας, θα καλυφθεί

από την Εταιρεία. Για τη Groupama θα υπάρχει μο-

νοετές συμβόλαιο από 01/01/22 έως 31/12/22. Μετά

από παρέμβασή μας κατατέθηκε νέα βελτιωμένη

πρόταση από την Groupama, με επιτόκιο 1,4% για τα

συσσωρευμένα κεφάλαια έως 31/12/21 και για τις

εισφορές από 01/01/22 0,40% (από 01/01/22 έως

31/12/22) με έξοδα διαχείρισης 0,25%.

Ημερίδα ΠΣΕΕΠ «ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ 

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ»:

Πραγματοποιήσαμε το Νοέμβρη, Ημερίδα στο -ενο-

δοχείο Elefsina Hotel. Σκοπός της ήταν η ενημέρωση

και η ανταλλαγή ιδεών σχετικά με την Εθελοντική

Αιμοδοσία και τη δωρεά του Μυελού των Οστών, με

στόχο την ευαισθητοποίηση και παρακίνηση περισ-

σοτέρων συναδέλφων μας. 

Για πρώτη φορά βάζουμε στην Τράπεζα Αίματος

του ΠΣΕΕΠ να προσφέρουν και συγγενείς πρώτου

βαθμού των συναδέλφων μας, δίνοντας τον αριθμό

της Τράπεζας ΑΜΕ 11395. 

Έγινε ενημέρωση από επιστήμονες για τα οφέλη

της και συμμετείχαν Εκπρόσωποι της Διοίκησης, ο

Αντιπρόεδρος της Βουλής, τοπικοί Βουλευτές, Εκ-

πρόσωπος της Μητρόπολης, και δήμαρχοι των όμο-

ρων δήμων. Τιμήθηκαν με αναμνηστικό δίπλωμα

συνάδελφοι Αιμοδότες. Επίσης έγινε αναφορά

στους Επαγγελματικούς Κινδύνους που δυνητικά

υπάρχει περίπτωση να επιφέρουν Επαγγελματικές

Ασθένειες στους εργαζόμενους των Διυλιστηρίων

και ζητήθηκε η συμβολή και βοήθεια των τοπικών

κοινωνιών αφού το μεγαλύτερο ποσοστό των εργα-

ζομένων στα Διυλιστήρια του Ομίλου, προέρχονται

από αυτές.

Επαγγελματικοί Κίνδυνοι 

& Επαγγελματικές Ασθένειες:

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρύτανη του

ΕΚΠΑ για να ξεκινήσει Μελέτη για το θέμα αυτό.

Επίσης στάλθηκε επιστολή στη Διοίκηση της Εται-

ρείας για να πραγματοποιηθεί συνάντηση για το

θέμα αυτό.

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια:

Διοργανώθηκαν και πάλι μετά από τρία χρόνια Εκ-

παιδευτικά Σεμινάρια, σχετικά με το νέο εργασιακό

νόμο, διαπραγματεύσεις και επικοινωνία.

Αποφάσεις Δικαστηρίων για δυστύχημα 

και ατύχημα που συνέβησαν στα ΕΛΠΕ:

Τελείωσε ο δικαστικός αγώνας για τους συναδέλ-

φους μας που κατηγορούνταν για το θανατηφόρο

δυστύχημα της 08/05/15 και οι ποινές έχουν τριετή

αναστολή. Επίσης για το ατύχημα την 28/06/15 στον

L-4601 οι συνάδελφοί μας που κατηγορούνταν,

αθωώθηκαν.

Καθημερινότητα εργαζομένων:
• Καταφέραμε να καθιερώσουμε συναντήσεις ερ-

γασίας με τη Διοίκηση της Εταιρείας, που θα επα-

ναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, για

την εξεύρεση λύσεων, σε θέματα καθημερινότητας

που αφορούν τις Δ/νσεις των Διυλιστηρίων και HR.

GDPR: σχετικά με το σύστημα Man Down που ήταν

να εφαρμοστεί πυλωτικά στον Τομέα I U - 32 στις

ΒΕΕ, έγιναν οι παρακάτω ενέργειες. Μετά από έγ-

γραφες ενημερώσεις ζητήσαμε και λάβαμε από την

Εταιρεία σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και εκ-
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πομπές ακτινοβολίας κτλ. που δρουν αθροιστικά

στον ανθρώπινο οργανισμό, δόθηκε ο φάκελος στον

συνεργάτη μας GDPR στις 28/12/21 για να κατατεθεί

στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ώστε να βγει η τελική γνωμάτευση.

• Ρύθμιση οφειλόμενων ρεπό: καταθέσαμε τις προ-

τάσεις μας στην Εταιρεία με αποτέλεσμα την ευνοϊ-

κότερη ρύθμιση πληρωμής οφειλόμενων ρεπό για

όσους συναδέλφους το επιθυμούν.

• Ρύθμιση πληρωμής υπερωριών παλαιοτέρων ετών

που δεν είχαν αποδοθεί στους εργαζόμενους της

Διακίνησης ΒΕΑ.

Ασθένεια μικρής διάρκειας: 

Θέσαμε και περιμένουμε τη ρύθμιση της Εταιρείας

για την τριήμερη ασθένεια που είναι υπογεγραμμένη

από ιδιώτη γιατρό (εκτός ΕΟΠΥΥ), δεδομένου ότι

έχει καταργηθεί ο Ελεγκτής λόγω πανδημίας, αλλά

και ότι η τετραήμερη άδεια από τον Ιδιώτη γιατρό γί-

νεται δεκτή λόγω μεσολάβησης του ΕΟΠΥΥ, δημι-

ουργούνται αντιφάσεις και στρεβλώσεις που

κρίνουμε ότι πρέπει άμεσα να λυθούν.

• Διοργανώθηκε και φέτος με μεγάλη συμμετοχή ο

Διαγωνισμός Ζωγραφικής των παιδιών των εργαζο-

μένων καθώς και οι Εκδηλώσεις Βράβευσης και Συμ-

μετοχής των παιδιών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,

τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα για την Covid 19.

• Το Σωματείο μας συνέχισε την Κοινωνική - Εργα-

τική Δράση Αλληλεγγύης με παρεμβάσεις στήριξης

σε εργασιακούς χώρους που απευθύνθηκαν σε εμάς

και είχαν ανάγκη τη συμπαράσταση μας.

• Ξεκίνησαν με την οικονομική μας ενίσχυση, οι

αθλητικές δραστηριότητες με συμμετοχή των ομά-

δων μας, οι οποίες είχαν ανασταλεί λόγω της πανδη-

μίας.

Με τη συνέχεια και τη συνέπεια που χαρακτηρίζει το

Σωματείο μας, απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή των

όρων της Δήλωσης - Συμφωνίας του 2016 για την

ενίσχυση των οργανογραμμάτων και τη μονιμοποί-

ηση εργολαβικών συναδέλφων που καλύπτουν πά-

γιες και διαρκείς ανάγκες.

Η χρονιά που πέρασε ήταν μια δύσκολη χρονιά, με

συσσωρευμένα πολλά προβλήματα, με την πανδημία

σε πλήρη έξαρση, η οποία δυσκόλεψε και ακύρωσε

πολλές δράσεις και αύξησε την εργοδοτική αυθαι-

ρεσία. 

Για μια ακόμα χρονιά μιλάμε για μια γενικευμένη

κρίση σε όλα τα επίπεδα (ενεργειακό, οικονομικό,

κοινωνικό, πολιτικό, περιβαλλοντικό, θεσμών και

αξιών) που αποτελεί τη σύγχρονη και πιο επιθετική

εξέλιξη του συστήματος. Μέσα σε αυτή τη δύσκολη

συγκυρία το Σωματείο μας, βρέθηκε σε πολιτικές και

πρακτικές εχθρικές με τα συμφέροντα των εργαζο-

μένων και βγήκε αλώβητο από τις προσκλήσεις και

προκλήσεις που είχε να αντιμετωπίσει σε καθημε-

ρινή βάση.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοιΣυναδέλφισσες, συνάδελφοι

Σταθείτε δίπλα το Σωματείο μας. Οι καθημερινοί

αγώνες που δίνονται για τη διαφύλαξη των κεκτημέ-

νων μας, για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας

και ασφάλειας, παράλληλα με την τιτάνια προσπά-

θεια όλων των εργαζομένων για την ασφαλή λει-

τουργία των Διυλιστηρίων, ειδικά στην κορύφωση

της πανδημίας, δείχνει ότι δεν περισσεύει κανείς

μας. 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ:

07/04/21: Ανακοίνωση για 24ωρη Πανθριασιακή

Απεργία από ΕΚΕΔΑ

07/04/21: Ανακοίνωση για συνάντηση εκπροσώπων

του ΠΣΕΕΠ με Γεν. Δ/ντή Διυλιστηρίων για προβλή-

ματα στη λειτουργία της μονάδας 32 στις ΒΕΕ

12/04/21: 4ωρη Στάση Εργασίας 11:00-15:00

15/04/21: Εκλογοαπολογιστικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

16/04/21: Ανακοίνωση για Αρχαιρεσίες ΠΣΕΕΠ

21/04/21: Ενημέρωση για εξόδιο ακολουθία συναδέλ-

φου Γ. Κουτσούκη
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26/04/21: Ανακοίνωση για Παγκόσμια

Ημέρα για την Υγεία.

27/04/21: Ανακοίνωση για 1η Μάη

29/04/21: Δελτίο Τύπου Σωματείων Ομίλου

για αλλαγή Καταστατικού ΕΛΠΕ

ΜΑΪΟΣ:

01/05/21: Ανακοίνωση για κλιμάκωση

αγώνα για επιχειρούμενη πλήρη Ιδιωτικο-

ποίηση ΕΛΠΕ

05/05/21: Έκτακτο Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ με θέμα την

αλλαγή Καταστατικού των ΕΛΠΕ και τη με-

τατροπή τους σε Holding

06/05/21: Ανακοίνωση για δυστύχημα στις

08/05/15

06/05/21: ΠΕΣΥΝ στις ΒΕΕ

07/05/21: ΠΕΣΥΝ στις ΒΕΑ

08/05/21: 4ωρη Στάση Εργασίας για ατύ-

χημα 08/05/15

10/05/21: Ανακοίνωση για Ενημέρωση για

συνάντηση ΠΣΕΕΠ με Δ/ντα Σύμβουλο

ΕΛΠΕ για εξελίξεις στο θέμα αλλαγής Κα-

ταστατικού της Εταιρείας

10/05/21: Συνάντηση με Τομεάρχη Ενέρ-

γειας και Περιβάλλοντος ΣΥΡΙΖΑ κο Σ. Φά-

μελλο για αλλαγή καταστατικού ΕΛΠΕ

10/05/21: ΠΕΣΥΝ στις ΒΕΘ

11/05/21: Ανακοίνωση Καταγγελία για πα-

ρεμβάσεις Γεν. Δ/ντών 

11/05/21: Συνάντηση με Πρόεδρο ΚΙΝΑΛ κα

Φ. Γεννηματά για αλλαγή καταστατικού

ΕΛΠΕ 

11/05/21: ΠΕΣΥΝ στο Μαρούσι

12/05/21: Εκλογοαπολογιστική Γενική Συ-

νέλευση 

12/05/21: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ και του Νομι-

κού Συμβούλου κου Κ.Τοκατλίδη με εκπρο-

σώπους ΤΑΙΠΕΔ για αλλαγή καταστατικού

ΕΛΠΕ 

12/05/21: Ανακοίνωση για αποτελέσματα

Συνέλευσης ΠΣΕΕΠ και ανάδειξη ΚΕΦΕΠ

13/05/21: Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου για

συνάντηση με Γραμματέα ΜεΡΑ 25 κο Γ.

Βαρουφάκη για αλλαγή καταστατικού

ΕΛΠΕ 

14/05/21: Απεργία ΠΣΕΕΠ για αλλαγή κατα-

στατικού ΕΛ.ΠΕ. 

17/05/21: Ανακοίνωση για νέα 24ωρη Απερ-

γία στις 20/05/21 

17/05/21: Εξώδικη Πρόσκληση - Δήλωση

του ΠΣΕΕΠ προς το ΤΑΙΠΕΔ 

18/05/21: Δελτίο Τύπου για έκτακτη Γενική

Συνέλευση ΕΛΠΕ για αλλαγή Καταστατικού 

20/05/21: Απεργία ΠΣΕΕΠ για αλλαγή κατα-

στατικού ΕΛΠΕ 

20/05/21: Δελτίο Τύπου για θετική παρέμ-

βαση του ΤΑΙΠΕΔ με αποτέλεσμα να μην

διεξαχθεί η ψηφοφορία επί της πρότασης

κατάργησης του δικαιώματος του Δημο-

σίου και των εργαζομένων να ορίζουν μέλη

του Δ.Σ. των ΕΛΠΕ 

21/05/21: Ανακοίνωση για νέα 24ωρη Απερ-

γία στις 28/05/21, ημέρα πραγματοποίησης

έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ΕΛΠΕ 

25/05/21: Συνάντηση με τον αρχηγό αντιπο-

λίτευσης και Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κο

Αλέξη Τσίπρα για την προσπάθεια υφαρπα-

γής του ελέγχου των ΕΛΠΕ 

26/05/21: Δελτίο Τύπου για επαφές με κόμ-

ματα, Υπουργείο Ενέργειας και τις νομικές

ενέργειες ΠΣΕΕΠ 

26/05/21: Εξώδικη Δήλωση - Καταγγελία -

Προειδοποίηση προς ΤΑΙΠΕΔ

27/05/21: Συνάντηση με Υπουργό Ενέρ-

γειας κο Σκρέκα για την αλλαγή καταστα-

τικού ΕΛΠΕ 

28/05/21: 24ωρη Γενική Απεργία ΠΣΕΕΠ 

28/05/21: Δελτίο Τύπου για συνάντηση με

Υπουργό Ενέργειας. 
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31/05/21: Αρχαιρεσίες ΠΣΕΕΠ

ΙΟΥΝΙΟΣ:

01/06/21: Αρχαιρεσίες ΠΣΕΕΠ

10/06/21: Συμμετοχή ΠΣΕΕΠ στην 24ωρη

Απεργία της ΓΣΕΕ για νέο εργασιακό νομο-

σχέδιο

15/06/21: Συγκρότηση σε ΣΩΜΑ και εκλογή

Προεδρείου ΠΣΕΕΠ

16/06/21: Συμμετοχή ΠΣΕΕΠ στην 4ωρη

στάση εργασίας της ΓΣΕΕ

23/06/21: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

24/06/21: Ανακοίνωση για Πρόγραμμα Δρά-

σης Τριετίας και αποφάσεις ΔΣ ΠΣΕΕΠ

25/06/21: Εξώδικο ΠΣΕΕΠ προς την Τακτική

Γενική Συνέλευση των Μετόχων ΕΛΠΕ, για

Holding και εκπροσώπηση των εργαζομένων

σε αυτή.

ΙΟΥΛΙΟΣ:

08/07/21: Ανακοίνωση για διανομή δώρων

των παιδιών που συμμετείχαν σε κατασκη-

νώσεις και camps

12/07/21: Ανακοίνωση για περιστατικά στις

ΒΕΑ λόγω της απώλειας της τάσης από ΔΕΗ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ:

05/08/21: Ανακοίνωση - ενημέρωση για

σειρά θεμάτων μετά από συζήτηση με τη Δι-

οίκηση ΕΛΠΕ

16/08/21: Ανακοίνωση - Καταγγελία για από-

λυση συναδέλφου στην ΕΚΟ 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ:

01/09/21: Επιμνημόσυνη δέηση στο εκκλη-

σάκι των ΒΕΕ για τους αδικοχαμένους συ-

ναδέλφους μας στο δυστύχημα της 1ης

Σεπτεμβρίου 1992

07/09/21: Συνάντηση των Σωματείων

ΠΣΕΕΠ και ΠΕΠΕΠΕΚΟ με κλιμάκιο του ΣΥ-

ΡΙΖΑ

10/09/21: Τακτικό Δ.Σ. στις ΒΕΘ

13/09/21: Δελτίο Τύπου για συνάντηση με

ΣΥΡΙΖΑ

15/09/21: Ανακοίνωση για διενέργεια τεστ

Covid για αντιμετώπιση πανδημίας

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

07/10/21: Ανακοίνωση για οικονομική ενί-

σχυση ανηλίκου

15/10/21: Συνάντηση με Διοίκηση ΕΛΠΕ

19/10/21: Ανακοίνωση για V-5351S Θερμικό

ΒΕΑ & για τους πομπούς και δέκτες στον

Τομέα I στην U-32 ΒΕΕ

20/10/21: Ανακοίνωση για διοργάνωση Ημε-

ρίδας από ΠΣΕΕΠ για την εθελοντική αιμο-

δοσία

27/10/21: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ και Νομικού

μας Συμβούλου με τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ

για την εκπροσώπηση των εργαζομένων

στο Δ.Σ. των ΕΛΠΕ και της Holding

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ:

01/11/21: Ημερίδα ΠΣΕΕΠ με θέμα «Αιμοδο-

σία και τα οφέλη της στο κοινωνικό σύ-

νολο»

01/11/21: Ανακοίνωση για τον ετήσιο Διαγω-

νισμό Ζωγραφικής

03/11/21: Συνάντηση ΠΣΕΕΠ με τη Διοίκηση

και τους τρεις Δ/ντές Διυλιστηρίων για θέ-

ματα που αφορούν και τα τρία διυλιστήρια

04/11/21: Τακτικό Δ.Σ. ΠΣΕΕΠ

17/11/21: Κατάθεση στεφάνου στο χώρο

του Πολυτεχνείου

30/11/21: Συνέντευξη Τύπου ΠΣΕΕΠ με

θέμα «Εταιρικός Μετασχηματισμός των

ΕΛΠΕ. Προκλήσεις και Προοπτικές. Η θέση

των εργαζομένων στη νέα Εταιρεία»

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ:

01/12/21: Δελτίο Τύπου ΠΣΕΕΠ για τη Συ-

νέντευξη 

09/12/21: Ανακοίνωση για Προσφορές σε

Θέατρα για τα μέλη του ΠΣΕΕΠ

09/12/21: Ανακοίνωση για πραγματοποίηση
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Εκδηλώσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για

τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής των παιδιών

των εργαζομένων

14/12/21: Ανακοίνωση για απόφαση δικαστη-

ρίου για το δυστύχημα της 08/05/15

15/12/21: Ανακοίνωση για βραβεία Διαγωνι-

σμού Ζωγραφικής

16/12/21: Επιστολή Συμπαράστασης στους

Εργαζόμενους της ENERGEAN

16/12/21: Έκτακτο ΔΣ ΠΣΕΕΠ 

17/12/21: Ανακοίνωση για αποφάσεις Δ.Σ.

ΠΣΕΕΠ

21/12/21: Γενικό Συμβούλιο ΠΣΕΕΠ για έγ-

κριση Ιατροφαρμακευτικού και Συνταξιοδο-

τικού Προγράμματος, καθώς και την ίδρυση

Επαγγελματικού Ταμείου (TEA)

22/12/21: Δελτίο Τύπου για αστυνομική πα-

ρέμβαση στις εγκαταστάσεις της ΚΑΒΑΛΑ

OIL

23/12/21: Ανακοίνωση για αποφάσεις Γενι-

κού Συμβουλίου. Έγκριση ίδρυσης Επαγ-

γελματικού Ταμείου (TEA) και εξουσιο-

δότηση σε Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα για

Υπογραφή νέου Συνταξιοδοτικού και Ιατρο-

φαρμακευτικού Προγράμματος

28/12/21: Ανακοίνωση με ερωταπαντήσεις

για την Ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΘΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΕΘ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αναμφισβήτητα το 2021 ήταν μια ιδιαίτερα

δύσκολη χρονιά. Η κοινωνία μας δοκιμά-

στηκε και εξακολουθεί να δοκιμάζεται

σκληρά από την παρατεταμένη οικονομική

και υγειονομική κρίση.

Η κατάσταση αυτή επηρέασε όχι μόνο την

δράση και την λειτουργία του ΠΕΣΥ ΒΕΘ

αλλά και όλο το σύνολο των εργαζομένων.

Μέσα σε αυτήν την περίοδο προβάλλαμε ζη-

τήματα και απαιτήσαμε λύσεις τόσο σε

μικρά πρακτικά θέματα, όσο και σε πάγια ερ-

γασιακά. 

Στόχος των ενεργειών μας η διαφύλαξη

των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ανά-

δειξη και η προώθηση των εργασιακών ζη-

τημάτων και οι ασφαλείς συνθήκες

εργασίας.

Το ΠΕΣΥ ΒΕΘ στο πλαίσιο του θεσμικού του

ρόλου μέσα στο διάστημα αυτό, έχει ανα-

πτύξει μέσω επιστολών του και έχει παρέμ-

βει σε θέματα που σχετίζονται άμεσα ή

έμμεσα με τα προβλήματα των εργαζομέ-

νων.

• Έγινε μια σοβαρή επεξεργασία των αναγ-

κών και των θεμάτων που απασχολούν όλα

τα τμήματα και μια σειρά από συναντήσεις

με την διοίκηση της Εταιρείας για να τε-

θούν τα ζητήματα.

• Μελετήθηκε το οργανόγραμμα και κατα-

γράφηκαν οι ελλείψεις με στόχο την ουσια-

στική ενίσχυση και εφαρμογή του.

• Ενεργοποιήθηκαν οι εργασιακές ομάδες

Μπάσκετ και Ποδοσφαίρου, οι οποίες δί-

νουν την δυνατότητα άθλησης στους συνα-

δέλφους / αθλητικές δραστηριότητες.

• Πραγματοποιήθηκαν εργασιακά σεμινάρια

για τα μέλη μας, εν' όψει των μορφωτικών

δικαιωμάτων των εργαζομένων.

• Το ΠΕΣΥ ΒΕΘ ασχολήθηκε με ευρύτερα

κοινωνικά ζητήματα όπως η οικονομική ενί-

σχυση συναδέλφων για λόγους υγείας.

• Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η προ-

γραμματισμένη Αιμοδοσία μας για την ενί-

σχυση της Τράπεζας Αίματος, παρά τα

προβλήματα της πανδημίας. 

Η τράπεζα αίματος λειτουργεί και στηρίζει

έμπρακτα όλους τους συναδέλφους που

ΕΚΛΟΓΕΣ 2022ΕΚΛΟΓΕΣ 2022
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έχουν ανάγκη.

• Πραγματοποιήθηκε μετά από πολύ καιρό

λόγω της πανδημίας με εξαιρετική επιτυχία,

η παραδοσιακή εκδήλωση για τα παιδιά των

εργαζομένων που έλαβαν μέρος στο διαγω-

νισμό Ζωγραφικής του ΠΣΕΕΠ.

• Τέλος, αποτελεσματική ήταν και η δράση

στα ζητήματα της πανδημίας Υπήρξε συ-

νεχή επαγρύπνηση για την εφαρμογή των

εγκυκλίων και των μέτρων που αφορούσαν

την πανδημία, τόσο σε επίπεδο συνθηκών

εργασίας όσο και στην προστασία των ευ-

παθών ομάδων. 

Ιδιαίτερα συγχαίρουμε όλους τους συνα-

δέλφους που για μια ακόμη φορά έδειξαν

επαγγελματισμό και υπευθυνότητα.

Πάντα χρησιμοποιούμε όλα τα συνδικαλι-

στικά δημοκρατικά νόμιμα όπλα συνεχίζον-

τας τους αγώνες μας, έτσι ώστε μα μην

υποβαθμίζεται κανένα από τα προβλήματά

μας. 

Επισημαίνουμε πως θα συνεχίσουμε να ερ-

γαζόμαστε για την πληρέστερη εξασφάλιση

ασφαλών συνθηκών εργασίας για όλους

τους εργαζομένους.

Οι εξελίξεις τρέχουν με μεγάλη ταχύτητα

και η συσπείρωσή μας πρέπει να είναι δεδο-

μένη.

Το ΠΕΣΥ είναι στο πλάι όλων των εργαζο-

μένων προσπαθώντας να καλλιεργήσει το

πνεύμα της αλληλεγγύης και της συνεργα-

σίας στο εργασιακό χώρο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΠΣΕΕΠ

Εγγεγραμμένοι 1.847. Ψήφισαν 1.513, έγκυρα 1.508, Λευκά 53. Άκυρα 5.

ΝΑΙ (770), ΌΧΙ (685)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΠΣΕΕΠ 

Ψήφισαν 1.513, έγκυρα 1.507, Λευκά 70, Άκυρα 6.

ΝΑΙ (699), ΌΧΙ (738)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 1.513, έγκυρα 1.506, Λευκά 66, Άκυρα 7.

ΝΑΙ (770), ΌΧΙ (670)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2021 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022 ΤΑΑΤ

Ψήφισαν 1.513, έγκυρα 1.503, Λευκά 77, Άκυρα 10.

ΝΑΙ (734), ΌΧΙ (692)

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Τα μέλη της ΚΕΦΕΠ
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΕΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΑΝΔΡΕΑΣ, ΠΥΡΟΥΝΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΕΚΛΟΓΕΣ 2022ΕΚΛΟΓΕΣ 2022



Ταυτότητα Εθελοντή Αιμοδότη

Ο εθελοντής αιμοδότης μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρο-

νικό αίτημα για έκδοση Ταυτότητας Εθελοντή Αιμοδότη μέσω του λογαριασμού χρήστη

που μπορεί να δημιουργήσει στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών (ΕΜΑ). 

Συγκεκριμένα, αφού η Υπηρεσία Αιμοδοσίας καταχωρίσει στο ΕΜΑ την εθελοντική αι-

μοδότηση (όχι για συγγενικό περιβάλλον), κατά την οποία ο αιμοδότης έχει συμπληρώ-

σει στο έντυπο “ιστορικού αιμοδότη” ότι επιθυμεί την έκδοση ταυτότητας εθελοντή

αιμοδότη και εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία των ελέγχων, αποστέλλεται αυτόματα

ένας μοναδικός κωδικός στο κινητό ή το email του αιμοδότη για τη δημιουργία λογα-

ριασμού χρήστη στο ΕΜΑ

Για να εγγραφείτε ως Εθελοντής Αιμοδότης στο Εθνικό Μητρώο Αιμοδοτών, ακολου-

θήστε τα επόμενα βήματα:

Μεταβείτε στη διαδικτυακή πύλη www.bdr.gr.

Επιλέξτε την Εγγραφή Εθελοντή Αιμοδότη

Εισάγετε τη διεύθυνση e-mail σας

Εισάγετε τον εξής μοναδικό 12ψήφιο κωδικό: ************

Όλοι γνωρίζουμε ότι εθελοντική προσφορά αίματος αποτελεί έναν από τους

σημαντικότερους πυλώνες του κοινωνικού εθελοντισμού και αποτελεί αυτα-

πόδεικτο στοιχείο αλληλεγγύης, συναδελφικότητας και συλλογικού ενδιαφέ-

ροντος, αγάπης στη ζωή και τη δημιουργία.

Έτσι, οι συνάδελφοί και συναδέλφισσες μας και αυτή την φορά παρόλο τις

δύσκολες συνθήκες, προσήλθαν για να ενισχύσουν την τράπεζα αίματος.

Βέβαια αυτή την φορά τα πράγματα ήταν ακόμη πιο δύσκολα, αφού λόγω

κορωνοϊού και ιώσεων η συμμετοχή ήταν μικρότερη.

Συγκεντρώθηκαν συνολικά 23 μονάδες αίματος. Όλοι οι εθελοντές προσήλ-

θαν μετά από προγραμματισμένο ραντεβού για την αποφυγή συγχρωτισμού,

υποβλήθηκαν σε ιατρικό έλεγχο και στη συνέχεια προσέφεραν αίμα, με τη βοή-

θεια και επίβλεψη γιατρών και νοσηλευτών του Θριάσιου Νοσοκομείου.

Το ΠΣΕΕΠ θέλει να ευχαριστήσει όλους τους εθελοντές συναδέλφους. Η

συγκινητική προσέλευση, κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αποδεικνύει

έμπρακτα ότι οι «ομάδες» φαίνονται στα δύσκολα.

Κατά την περίοδο του κορωνοϊού σημειώθηκε σημαντική μείωση στις αποθή-

κες αίματος της χώρας, ενώ αυξήθηκαν οι ανάγκες για αίμα. 

Οι εθελοντές αιμοδότες του Σωματείου μας, με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης

και με όραμα τη δημιουργία ενός καλύτερου κόσμου συνέβαλαν στη συλλογική

προσπάθεια για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών, για αίμα.

Χάρη λοιπόν σε αυτούς, η Τράπεζα Αίματος του

ΠΣΕΕΠ κρατάει σταθερά τα αποθέματά της, δίνοντας

την δυνατότητα εξυπηρέτησης περισσότερων συναδέλ-

φων μας. 

Όμως, δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε αφού οι ανάγ-

κες αυξάνονται συνεχώς και έτσι πρέπει να προσπα-

θούμε κάθε φορά και περισσότερο.  
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ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

ΔΙΝΩ ΑΙΜΑ

ΓΙΑΤΙ ΜΟΥ

ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ 

ΑΓΑΠΗ!

Μετά την πετυχημένη ημερίδα που διοργάνωσε το ΠΣΕΕΠ με θέμα «Εθε-
λοντική Αιμοδοσία και Προσφορά Ζωής» σειρά είχε η καθιερωμένη αιμο-
δοσία που πραγματοποιήθηκε στις Βιομηχανικές εγκαταστάσεις της
Ελευσίνας, την Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022.

Η εθελοντική αιμοδοσία πράξη 
αγάπης για τον συνάνθρωπό μας
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Του Δημήτρη Θεοχαρίδη

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Την πρώτη αγωνιστική, αντιμετωπίσαμε την ομάδα της

LANCOM στις 3 Μαρτίου, με την οποία ήρθαμε ισόπαλοι

1-1. Το γκολ της ομάδας μας το πέτυχε ο Μεταξιώτης

Γιώργος, στο 60ο λεπτό, ενώ η σύνθεση ήταν: Γαλαζί-

δης, Κολοβός, Ζέρβας, Μεταξιώτης, Χατζηδημητρίου,

Χαραλαμπίδης, Παναγιωτίδης, Σιδηρόπουλος, Τσιτίνης,

Μούντσης, Τσίφκας. Ενώ αγωνίστηκαν και οι Πατρίκης,

Λαζόγλου, Σκόρδας και Δαουδάκης.

Την δεύτερη αγωνιστική, αντιμετωπίσαμε τον δικηγο-

ρικό σύλλογο Θεσσαλονίκης, όπου ηττηθήκαμε με 3-1,

στις 30 Μαρτίου. 

Την τρίτη αγωνιστική, αντιμετωπίσαμε στις 4 Απριλίου

τον σύλλογο εργαζομένων εστίασης, όπου κερδίσαμε με

2-4. Η σύνθεση της ομάδας μας: Γαλαζιδης, Μητσιάρας,

Χαραλαμπίδης, Καρατάσιος, Τσίφκας, Τσιτίνης, Χατζηδημητρίου, Σο, Κελεσίδης, Κολοβός, Μεταξιώτης. Ενώ

αγωνίστηκαν και οι Σιδηρόπουλος, Δαουδάκης, Ζέρβας, Μούντσης, Λαζόγλου, Παναγιωτίδης, Σκόρδας και Πα-

τρίκης. Για την τέταρτη αγωνιστική, αντιμετωπίζουμε στις 20 Aπριλίου την ομάδα του Σκλαβενίτη. Να σημειωθεί

ότι μέχρι στιγμής έχουμε παίξει όλα τα παιχνίδια εκτός έδρας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο σωματείο μας για

την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθεια στην προσπάθεια που κάνουμε.

Στην τρίτη θέση της βαθμολογίας η ομάδα ποδοσφαίρου
των ΒΕΘ στο εργασιακό πρωτάθλημα

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΘΕΣ.

ΑΡΜΑ (ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ)

ΕΛ.ΠΕ.

ΣΕΘ

LANCOM

ΣΥΛ. ΕΡΓΑΖ. ΕΣΤΙΑΣΗΣ

ΙΚΑ - ΕΦΚΑ

7

7
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0

OMAΔΕΣ ΒΑΘ.

Θετικός κρίνεται μέχρι στιγμής ο απολογισμός της ομά-
δας ποδοσφαίρου των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων
Θεσσαλονικής, στο εργασιακό πρωτάθλημα του Εργατι-
κού Κέντρου Θεσσαλονικής. Αν και δώσαμε τους τρεις
πρώτους αγώνες εκτός έδρας καταφέραμε να είμαστε
στην τρίτη θέση της βαθμολογίας και αισιοδοξούμε ότι
θα σκαρφαλώσουμε ακόμη πιο ψηλά.



Οι άνθρωποι που ακολούθησαν ένα πρόγραμμα αποτοξίνω-

σης είδαν να βελτιώνεται η ενέργειά τους, ένιωσαν μεγαλύ-

τερη ζωντάνια και πνευματική διαύγεια. Παρατήρησαν ότι

βελτιώθηκε η πέψη και τα συμπτώματα δυσπεψία και φουσκω-

μάτων, καθώς επίσης βελτιώθηκε το θέμα της δυσκοιλιότητας. Επίσης

παρατήρησαν ότι έχασαν σωματικό βάρος και είχαν καλύτερο ύπνο.

Ο όρος αποτοξίνωση αναφέρεται κυρίως στην απομάκρυνση των το-

ξικών ουσιών από τα νεφρά, το ήπαρ, τους ιδρωτοποιούς, τους σμηγ-

ματογόνους αδένες και το παχύ έντερο. Συνεπώς, ουσίες και

συστατικά, τα οποία προάγουν τη διούρηση, εφίδρωση και τις εντερι-

κές κενώσεις συμβάλλουν στην αποτοξίνωση του οργανισμού.

Ποια πρέπει να είναι η διάρκεια;
Η διάρκεια της αποτοξίνωσης εξαρτάται από την ηλικία, τα επίπεδα

υγείας και το πόσο φορτωμένο είναι το σώμα με τοξίνες. Εφαρμόζον-

τας μια δίαιτα αποτοξίνωσης για διάστημα 10-15 ημερών, αυτό είναι

αρκετά καλό και ασφαλές για τον οργανισμό σας. 

1. Εσπεριδοειδή, μπρόκολο, φράουλες, αντίδια, παντζάρια, ντομά-

τες, κάρδαμο, μούρα: Είναι πλούσια στην πολύτιμη βιταμίνη C, που

βοηθάει τον οργανισμό να παράγει γλουταθειόνη, μια ουσία του ήπα-

τος που απομακρύνει τις τοξίνες.

2. Μην ξεχνάτε την αγκινάρα: Τα δύο βασικά συστατικά της αγκι-

νάρας είναι η σιλυμαρίνη και η κυναρίνη. Η σιλυμαρίνη είναι μία

ισχυρή αντιοξειδωτική ουσία, η οποία καταπολεμά τις ελεύθερες ρίζες

στο οργανισμό μας. Επίσης η σιλυμαρίνη έχει αποδειχθεί ότι διατηρεί

υγιές το ήπαρ. Το δεύτερο σημαντικό συστατικό της αγκινάρας, η κυ-

ναρίνη, διεγείρει την παραγωγή και έκκριση χολής και έτσι βελτιώ-

νονται τα συμπτώματα των γαστρεντερικών προβλημάτων, όπως

κοιλιακός πόνος, ναυτία, διάρροια ή δυσκοιλιότητα. Η κατανάλωση

αγκινάρας αλλά και αφεψημάτων με εκχυλίσματα αγκινάρας έχει δια-

πιστωθεί ότι έχουν αποτοξινωτική δράση, χάρη στη διουρητική δράση

τους.

3. Φασόλια σόγιας και αβγά: Είναι πλούσια σε λεκιθίνη, ένα σημαν-

τικό συστατικό για τη λειτουργία του ήπατος και απαραίτητη για την

καλή λειτουργία της χολής.

4. Σκόρδο: Εχει αντισηπτική και αντιική δράση, λόγω της αυξημένης

του περιεκτικότητας σε αλυσίνη. Συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία

των ηπατικών ενζύμων και στη διαδικασία της αποτοξίνωσης. Συστή-

νεται να καταναλώνεται ωμό.

5. Λαχανάκια Βρυξελλών: Το σύνολο των αντιοξειδωτικών και φυ-

τικών ινών που περιέχουν τονώνουν τη λειτουργία του ήπατος (συ-

κωτιού), το οποίο έχει σημαντικό ρόλο στην αποτοξίνωση του

2020
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Τις ημέρες του Πάσχα όλοι κάνουμε κάποιες καταχρήσεις. Οι

οικογενειακές συνεστιάσεις με γενναίες δόσεις φαγητού,

πολλαπλά πλούσια γεύματα, η αυξημένη κατανάλωση κόκκι-

νου κυρίως κρέατος, το οποίο αποτελεί πηγή κορεσμένου λί-

πους, η υπερκατανάλωση αλκοολούχων ποτών η οποία μπορεί

να υπερβεί κατά πολύ τις ημερήσιες…. δημιουργεί ένα εκρη-

κτικό μείγμα στον οργανισμό μας. Γι΄αυτό η αποτοξίνωση είναι

επιβεβλημένη.

Δίαιτα αποτοξίνωσης μετά το Πάσχα

οργανισμού, μια και μέσω αυτού ποικίλες τοξί-

νες μεταβολίζονται σε ακίνδυνα για τον οργα-

νισμό προϊόντα, τα οποία στη συνέχεια

απεκκρίνονται στη χολή ή στα ούρα.

6. Παντζάρια: Ενα από τα σπουδαιότερα λα-

χανικά για την αποτοξίνωση του οργανισμού

από τα βαρέα μέταλλα και τις τοξίνες, εφόσον

βοηθάει το συκώτι να μεταβολίσει τα λιπαρά και

τον οργανισμό να απαλλαγεί από τις τοξίνες

του.

7. Αβοκάντο, πορτοκάλι, ξηροί καρποί, πί-

τουρο, σύκα, δαμάσκηνα, μπανάνα, πατάτες

βραστές, ντομάτα ωμή, πιπεριές πράσινες ωμές,

φασόλια, πράσο βρασμένο: Λόγω της υψηλής

τους περιεκτικότητας σε κάλιο μειώνουν την

κατακράτηση υγρών, αυξάνοντας τη διούρηση

και αποβάλλοντας τοξίνες από τον οργανισμό.

8. Τρόφιμα ολικής αλέσεως (δημητριακά, ζυ-

μαρικά, καστανό ρύζι, φαγόπυρο): Η αυξημένη

περιεκτικότητά τους σε φυτικές ίνες καταπο-

λεμά τη δυσκοιλιότητα και ευνοεί την καλή λει-

τουργία του εντέρου. Το φαγόπυρο μπορούμε

να το βρούμε ωμό (βράζεται όπως το ρύζι σε

αναλογία 1 φλιτζάνι φαγόπυρου προς 2 φλιτζά-

νια νερό), σε μορφή αλευριού, αλλά και φρυγα-

νισμένο (ονομάζεται Kasha).

9. Γιαούρτι: Είναι πλούσιο σε προβιοτικούς

οργανισμούς, που επιδρούν θετικά στο πεπτικό

και ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου. Πα-

ρότι αναπαράγονται στον ανθρώπινο οργανι-

σμό, εντούτοις διάφοροι παράγοντες, όπως το

στρες, η κακή διατροφή και οι ασθένειες, μει-

ώνουν τον αριθμό τους στο ανθρώπινο σώμα.

10. Ρόκα: Το πράσινο χρώμα της μαρτυρά το

αυξημένο περιεχόμενο σε χλωροφύλλη και μα-

γνήσιο, που ενισχύουν τη σωστή λειτουργία

άνω των 300 μεταβολικών δράσεων στον οργα-

νισμό. Επίσης, η χλωροφύλλη προστατεύει από

τις αφλατοξίνες, που συχνά συναντώνται σε

μουχλιασμένα δημητριακά και όσπρια και μπο-

ρούν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες στο γε-

νετικό υλικό (DNA) και στο συκώτι.

Το top 10 των τροφίμων 
που αποτοξινώνουν τον οργανισμό



Η αποφυγή ζωικού λίπους και ταυτόχρονα η κατανά-

λωση πολυακόρεστων φυτικών ελαίων, δρα ευεργε-

τικά στα καρδιακά προβλήματα και βοηθά στην

αντιμετώπιση της αυξημένης χοληστερόλης και της

υπέρτασης. Σε συνδυασμό με τα ανωτέρω, η κατανά-

λωση ανεπεξέργαστων, αλλά και πλούσιων σε φυτικές

ίνες υδατανθράκων, όπως ψωμί ολικής άλεσης,

όσπρια, φρούτα με τη φλούδα και φρέσκα λαχα-

νικά, μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του σακχά-

ρου στο αίμα.

2121

Ά
ρ

θ
ρ

ο
 

Ά
ρ

θ
ρ

ο
 

1. Να ακολουθείτε καθημερινά 5 γεύματα (πρωινό,

δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό, ελαφρύ βρα-

δινό), προκειμένου να ενεργοποιήσετε τον μεταβολι-

σμό και την καύση λίπους.

2. Να ξεκινάτε τη μέρα σας πάντα με πρωινό. Σας γε-

μίζει με ενέργεια για το ξεκίνημα της ημέρας και βοη-

θάει στη μείωση του βάρους.

3. Ενυδάτωση. Καταναλώνετε καθημερινά 2 λίτρα

νερό για να βοηθήσετε στην αποβολή τοξινών από τα

νεφρά. Η αφυδάτωση αυξάνει το οξειδωτικό στρες.

Στην πρόσληψη υγρών συμβάλλουν: νερό, χυμοί, ημί-

παχα γαλακτοκομικά, στιγμιαίος καφές, τσάι, ρόφημα

κρόκου Κοζάνης.

4. Να επιλέγετε εποχικά φρούτα και λαχανικά. Επιλέ-

γοντας φρούτα και λαχανικά που είναι στην καλύτερη

εποχή τους, από τη μία καταναλώνουμε τροφές με τη

μέγιστη περιεκτικότητα σε αντιοξειδωτικές ουσίες και

από την άλλη δεν προσλαμβάνουμε τις χημικές ουσίες

τις οποίες τα τρόφιμα αυτά ενδέχεται να περιέχουν

λόγω μη εποχικής διαθεσιμότητας, με καθαρά προ-

οξειδωτικό χαρακτήρα, όπως χημικά, φυτοφάρμακα και

ορμόνες.

5. Να επιλέγετε τρόφιμα από όλες τις ομάδες (άπαχο

κρέας, ψάρι, φρούτα, λαχανικά, άπαχα γαλακτοκομικά,

δημητριακά, ελαιόλαδο), προκειμένου να λαμβάνετε

όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεστε.

6. Να καταναλώνετε καθημερινά 5-7 μερίδες φρού-

των και λαχανικών, προκειμένου να καλύπτετε τις ημε-

ρήσιες ανάγκες σας σε φυτικές ίνες.

7. Αν η αρτηριακή σας πίεση είναι σε φυσιολογικά

επίπεδα και δεν έχετε πίεση, αποφύγετε την προσθήκη

αλατιού. Ενισχύστε τη γεύση και την αποτοξινωτική

δράση των τροφίμων προσθέτοντας λεμόνι και μυρω-

δικά, όπως ο μαϊντανός και το σέλινο.

8. Να αποφεύγετε τρόφιμα πλούσια όπως: κέικ, πά-

στες, μαγιονέζα, κρέμα γάλακτος, ντρέσινγκ, βούτυρο,

πλήρη γαλακτοκομικά προϊόντα. Αυτά έχουν αυξημένη

περιεκτικότητα σε λίπος και θερμίδες, και δρουν ανα-

σταλτικά στην προσπάθειά σας να χάσετε κιλά.

9. Να περπατάτε ή να αθλείστε. Έτσι θα διασπάσετε

το λίπος, αλλά και θα ενεργοποιήσετε πιο γρήγορα το

έντερο για να απομακρυνθούν οι περιττές ουσίες.

Ο δεκάλογος της αποτοξίνωσης

Αποτοξίνωση και υγεία

Τσουκνίδα: Διουρητικό βότανο, καθαρίζει το αίμα και τονώ-

νει τον οργανισμό. Πλούσια σε ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, σί-

δηρο και βιταμίνες (Α, Β, C).

Πικραλίδα: Η πικραλίδα ή αλλιώς ταραξάκος ρυθμίζει την

όρεξη, συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του ήπατος και

έχει καταπραϋντική δράση.

Γαϊδουράγκαθο: Το βότανο με την ισχυρή αποτοξινωτική

δράση. Αναγεννά κατεστραμμένα κύτταρα του ήπατος,

αλλά και προστατεύει το ήπαρ από τοξίνες του περιβάλλον-

τος, αλκοόλ και υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων.

Τζίντζερ: Το τζίντζερ, φρέσκο ή αποξηραμένο, ενισχύει την

καύση των θερμίδων, προκαλώντας τους ιστούς να χρησι-

μοποιούν περισσότερη ενέργεια. Το τζίντζερ βοηθάει επί-

σης στη λειτουργία των αρθρώσεων και στον έλεγχο της

χοληστερόλης. Ενας τρόπος για να χρησιμοποιήσετε το

τζίντζερ είναι ως τσάι το οποίο βοηθάει να απαλλαγείτε από

τοξίνες.

Κόλιανδρος: Εξαιρετικό για την αποτοξίνωσή από τον

υδράργυρο (βαρύ μέταλλο), ο οποίος έχει διεισδύσει στο

περιβάλλον. Μπορεί να συνοδεύσει σχεδόν όλες τις σαλά-

τες αλλά και τα περισσότερα φαγητά, Μπορεί να γίνει χυμός

μαζί με καρότα, μήλα, παντζάρια και με οποιοδήποτε πρά-

σινο λαχανικό και να μας προσφέρει ένα γευστικό smoothie.

Κολλιτσίδα: Τα φύλλα της καταναλώνονται και βρασμένα

σε σαλάτες. Είναι βότανο που απομακρύνει τις τοξίνες από

τον οργανισμό και καθαρίζει το αίμα. Η κύρια ουσία του

είναι ένα γλυκοσίδιο, το ασπερουλοσίδιο.

Τα βότανα, σύμμαχος 
της «φυσικής» αποτοξίνωσης
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Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις πρώτες ύλες

Συγκεκριμένα, σε σχέση με τις διεθνείς τιμές πρώτων

υλών, εξακολουθούν να καταγράφονται αρνητικές εξελί-

ξεις από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας

των Ηνωμένων Εθνών (FAO). Ο δείκτης έφτασε τον Ιανουά-

ριο του 2022 στις 135,7 μονάδες, κατά 32% μονάδες αυξη-

μένος σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2020 και κατά 19%

σε σχέση με τον Ιανουάριο 2021. Όλοι οι επιμέρους δείκτες

παρουσιάζουν αυξήσεις (δημητριακά, έλαια, κρέας, γαλα-

κτοκομικά, ζάχαρη).

Σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, τον Ιανουάριο

2021 οι τιμές του κρέατος είναι αυξημένες κατά 17%, των

γαλακτοκομικών κατά 19%, των δημητριακών κατά 12%,

των ελαίων κατά 34% και της ζάχαρης κατά 20%.

Οι αυξήσεις οφείλονται κυρίως στην αποδοτικότητα της

παραγωγής στις μεγάλες παραγωγούς χώρες και στην αύ-

ξηση της ζήτησης από τις χώρες της Ασίας. Αρκετές από

αυτές τις μεταβολές επηρεάζουν την παραγωγή τροφίμων

στην Ελλάδα λόγω των εισαγόμενων πρώτων υλών, αλλά

και τις εισαγωγές τελικών τροφίμων και ποτών από τις διε-

θνείς αγορές.

Πού οφείλονται οι ανατιμήσεις 

Όπως αποτυπώνεται στην έρευνα καταναλωτών του

ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο 2021, η πλει-

οψηφία των καταναλωτών σε ποσοστό 53% αποδίδει τις

ανατιμήσεις στις διεθνείς τιμές των πρώτων υλών, ακολου-

θεί η πανδημία COVID-19 με ποσοστό 32%, το κόστος της

βιομηχανικής παραγωγής με 28%, η φορολογία ΦΠΑ με 27%

και το κόστος λιανικής διάθεσης με 22%. 

Ιδιαίτερα έντονη είναι η μετακίνηση της γνώμης του κοι-

νού από τον Ιούλιο του 2021 ως τον Δεκέμβριο του 2022

για την απόδοση των ανατιμήσεων από την πανδημία, στις

διεθνείς εξελίξεις. Τον Ιούλιο του 2021, όταν και οι ανατι-

μήσεις έκαναν την εμφάνισή τους, οι καταναλωτές τις απέ-

διδαν στην πανδημία σε ποσοστό 49%, ποσοστό που έπεσε

στο 32%, ενώ αντίθετα το 36% απέδιδε τις ανατιμήσεις στις

διεθνείς τιμές των πρώτων υλών, ποσοστό που αυξήθηκε

στο 53%. Όπως καταγράφεται στον δείκτη τιμών λιανεμπο-

ρίου τροφίμων στη βάση δεδομένων για τιμές καταναλωτή

παγκοσμίως, το επίπεδο τιμών τροφίμων και ειδών παντο-

πωλείου ανά χώρα συνολικά σε όλους τους τύπους ση-

μείων πώλησης ανεξαρτήτως μεγέθους, με βάση στοιχεία

των τελευταίων 12 μηνών, από τις 175 πόλεις που καταγρά-

φονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι 5 ελληνικές βρίσκονται

στην 107η θέση (Αθήνα), 120η (Θεσσαλονίκη), 109η (Ηρά-

κλειο) και 129η (Πάτρα) και 132η (Λάρισα) έχοντας χαμηλό-

τερη τιμή από τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο κατά -9%, -16%,

-11%, -19% και -21% αντίστοιχα.

Παράλληλα, συνολικά η Ελλάδα στον συγκεκριμένο δεί-

κτη βρίσκεται στην 15η θέση ανάμεσα στις 26 χώρες, χα-

μηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι

τρεις ακριβότερες χώρες είναι το Λουξεμβούργο, η Γαλλία

και η Δανία. Οι τρεις φθηνότερες χώρες είναι η Ρουμανία,

η Πολωνία και η Βουλγαρία. Σε σχέση με τα περισσότερα

είδη που καταγράφονται για τον προσδιορισμό του συγκε-

κριμένου δείκτη, οι ελληνικές πόλεις διατηρούν ανταγωνι-

στική θέση, κυρίως στα οπωροκηπευτικά, το ψωμί και το

κρέας. Συγκριτικά υψηλές θέσεις καταγράφονται κυρίως

στα γαλακτοκομικά, στο εμφιαλωμένο νερό και στα αλκοο-

λούχα ποτά

Και το 2022 συνεχίζονται οι αυξήσεις
στις διεθνείς τιμές πρώτων υλών, σύμ-
φωνα με τα αποτελέσματα νέας μελέτης
του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου
Καταναλωτικών Αγαθών, ΙΕΛΚΑ.
Ωστόσο την ίδια ώρα επισημαίνεται ότι,
η Ελλάδα διατηρεί μία ικανοποιητική
θέση σε σχέση με τους ευρωπαϊκούς μέ-
σους όρους στις τελικές τιμές, σύμφωνα
με τα αποτελέσματα νέας μελέτης του
ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπο-
ρίου Καταναλωτικών Αγαθών).

Στα ύψη οι τιμές τροφίμων διεθνώς - 

Ποια είναι η εικόνα στην Ελλάδα

Που οφείλονται οι ανατιμήσεις στα προϊόντα σύμφωνα με τις απαντήσεις των Ελλήνων

Οκτώ στους δέκα καταναλωτές θεωρούν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία επηρεάζει την Ελλάδα, ενώ εννέα στους

δέκα αναμένουν νέες ανατιμήσεις, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Έρευνας

Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Από τα ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ποσοστό 85% του κοινού θεωρεί

πιθανό το ενδεχόμενο να αυξηθεί το κόστος ενέργειας και μεταφορών ακόμη περισσότερο λόγω του πολέμου στην

Ουκρανία, ενώ ένα ποσοστό 72% θεωρεί πιθανό να υπάρξουν και ελλείψεις σε συγκεκριμένα είδη διατροφής. 

Γενικό συμπέρασμα αποτελεί ότι η κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, επηρεάζει και θα επηρεάζει την ελληνική

αγορά για αρκετό καιρό
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