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16ν  ΓΔΛΗΘΟ ΤΚΒΟΤΙΗΟ ΠΑΡΣΑΘΟΤ 

ΘΟΒΔΛΣΑΡΔΗΟ ΘΟΕΑΛΖ 9.9.2016  

 
ΑΠΟΙΟΓΗΚΟ ΓΡΑΖ 

 
(από ηνλ Πξόεδξν Κόζρν Κόζρνπ) 

 
Θπξίεο θαη Θύξηνη 
πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη. 

 
Ρεξώληαο ζην απόιπην πάληα ηηο θαηαζηαηηθέο ηνπ δεζκεύζεηο, ν 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πινπνηεί ζήκεξα ηηο εξγαζίεο ηνπ Γεληθνύ ηνπ πκβνπιίνπ ζηηο 
νπνίεο θαη ζαο θαισζνξίδσ.  

Πην θόλην θαη πάιη, ζνβαξόηαηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο επηρείξεζεο, 

ησλ εξγαδόκελσλ, ησλ ιηγληηώλ, ησλ δεκνπξαζηώλ ελέξγεηαο (ΛΟΚΔ), ησλ 
αιιαγώλ ζηνλ πλδηθαιηζηηθό Λόκν θαη πνιιά πεξηζζόηεξα 

Δλάκηζε ρξόλν κεηά ην 15ν Γεληθό Ππκβνύιην, ην Ππλδηθαιηζηηθό Θίλεκα 
ζπλερίδεη, κε ακείσηε έληαζε, ηνλ αγώλα ελάληηα ζηηο κλεκνληαθέο –θαη κε- επηηαγέο 
πνπ έρνπλ θινλίζεη ζπζέκεια ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα.  

Λα ζπκίζσ ζην ζεκείν απηό όηη ην ηειεπηαίν καο Γεληθό Ππκβνύιην είρε γίλεη 2 
κόιηο εκέξεο πξηλ από ηηο πξόσξεο Βνπιεπηηθέο Δθινγέο ηνπ 2015. 

Πε εθείλε ηε θάζε ζα έιεγε θαλείο όηη ηα πξάγκαηα θάληαδαλ θάπσο θαιύηεξα 
θαζόηη νη απόςεηο, νη ζέζεηο θαη ε ζηάζε ηνπ Ππλδηθαιηζηηθνύ Θηλήκαηνο 
ζπλαληνύζε ηελ ηαύηηζε ησλ θπβεξλώλησλ (έηζη όπσο είραλ εθθξαζηεί θαη κέζα 

από ηηο Ξξνγξακκαηηθέο Γειώζεηο) θαη έηζη ππήξρε κεγαιύηεξε επειημία θαη 
αηζηνδνμία σο πξνο ηελ πινπνίεζε ησλ δεηνύκελσλ ηνπ Ππλδηθάηνπ. 

 Γπζηπρώο, ε θαηάζηαζε απηή αλεηξάπε κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 3νπ Κλεκνλίνπ 
πνπ ζήκαλε θαη ηε κεηαζηξνθή ησλ κέρξη ηόηε ζέζεσλ ηεο Θπβέξλεζεο, 
επηθέξνληαο ζαξσηηθέο, δπζβάζηαρηεο αιιαγέο. Ωο ηόηε, ην Π/Θ είρε κεγάιεο 

πξνζδνθίεο από ηελ Θπβέξλεζε ζηελ νπνία κάιηζηα είρε απνδώζεη ηα εύζεκα κεηά 
ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ αηηήκαηνο άξζεο ηεο επίηαμεο, θξίλνληαο πσο ε ζηάζε ηνπο 

απηή αλ κε ηη άιιν, ελείρε θαιή δηάζεζε θαη πξόζεζε γηα ηζνξξνπία.    
Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπ 15νπ Γεληθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηελ εληνιή 

γηα εθινγέο, ζα ζπκάζηε όηη ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξνρώξεζε ζηελ δηαδηθαζία ησλ 

εθινγώλ αλάδεημεο ηεο λέα ηνπ Γηνίθεζεο, ε νπνία από ηελ πξώηε ζηηγκή 
δηαρεηξίζηεθε ηα ηξέρνληα θαη θιέγνληα ζέκαηα πνπ δπζηπρώο έηξεραλ θαη 

εμαθνινπζνύλ λα ηξέρνπλ κε ηαρύηαηνπο ξπζκνύο.  
Ιίγν λσξίηεξα όκσο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2015 (πξηλ από ηηο εθινγέο ηνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ), ε ΓΔΛΝΞ καδί κε ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζσκαηείσλ κειώλ 
ηεο, ππνγξάθεη κε ηε Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ ηε λέα ΔΔ ζηελ νπνία δίδεηαη 
ζεηηθό πξόζεκν θαζώο βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηεο είλαη: ε δηαζθάιηζε ησλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ε δηαζθάιηζε ηνπ βαζηθνύ ππξήλα ηνπ κηζζνύ, ε 
ζπλέρηζε θαηαβνιήο ησλ θιηκαθίσλ, ε παξνρή ηνπ ηξνθείνπ (θνηλσληθόο 

κηζζόο) θαη όρη κόλν. 
σκβοιή τοσ ΠΑΡΣΑΚΟΤ στε ΕΕ: Λα επηζεκάλσ θαη λα ζπκίζσ ζην 

ζεκείν  απηό όηη κεηά από απαίηεζε ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ, βγαίλεη από ην Πρέδην ηεο 

Πύκβαζεο ν γλσζηόο «θόθηεο». Θα ζπκάζηε όηη κε ηε ζύκβαζε ηνπ 2012, ζε 
πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο κηζζνδνζίαο πνπ πξνβιέπεη ν Λόκνο 4024/11, ζα 
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κεηώλνληαλ πεξαηηέξσ ηα εηδηθά επηδόκαηα, πνπ απηόκαηα ζα ζήκαηλε κεηώζεηο ζηνλ 
βαζηθό ππξήλα κηζζνύ θαη ζηηο νπνίεο κεηώζεηο ζα κπνξνύζε λα πξνρσξήζεη ε 
Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ. Έηζη, απαηηήζεθε από ην ζπλδηθάην θαη βγήθε ν θόθηεο από 

ηε λέα ΔΔ. 
Κεηά ηε δηελέξγεηα ησλ εθινγώλ, ζηηο νπνίεο κε ηνλ πιένλ δεκνθξαηηθό θαη 

νκαιό ηξόπν ζπκκεηείραλ ρηιηάδεο εξγαδόκελνη, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξνρσξά άκεζα 
ζηελ ζπγθξόηεζε ηεο λέαο ηνπ Γηνίθεζεο. Ζ επόκελε εκέξα βξίζθεη ην ζπλδηθάην 

ζηηο επάιμεηο, αθόκα πην δπλακηθά θαζόηη νη εμειίμεηο δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα γηα 
αλακνλή.  

Νξγαλώλνληαο ζπλαληήζεηο κε ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ηεο θπβέξλεζεο ζε 

ηνπηθό θαη θεληξηθό επίπεδν αιιά θαη έρνληαο ζεηξά επαθώλ κε ζεζκηθνύο θνξείο θαη 
όινπο ηνπο άκεζα ή έκκεζα εκπιεθόκελνπο, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελεκεξώλεη θαη 

ελεκεξώλεηαη γηα ηα δεηήκαηα πνπ απνηεινύλ «θαπηέο παηάηεο» θαη 
ρξήδνπλ άκεζεο αληηκεηώπηζεο/δηαρείξηζεο. Ρελ ίδηα ώξα, ηελ ώξα πνπ 
ιέγνληαη θαη αθνύγνληαη πνιιά γηα ην ελ ιόγσ ζέκα, ην ζσκαηείν ηνπνζεηείηαη 

αλνηρηά, ρσξίο ιατθηζκνύο θαη ππεθθπγέο, γηα ηελ Ξηνιεκαΐδα 3. 
Γπζηπρώο κε ηελ αιιαγή ηεο θπβεξλεηηθήο πιεύζεο θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ 3νπ 

Κλεκνλίνπ, κπαίλεη θαη ε ηαθόπιαθα ζε κείδνλνο ζεκαζίαο Δλεξγεηαθά δεηήκαηα. 
Γηα ηε δε ΓΔΖ ην κέιινλ –ακέζσο ακέζσο- δηαγξάθεηαη δνθεξό θαζώο ε 
επηρείξεζε ζα ππνρξεσζεί ζε δεκνπξαζίεο ΛΟΚΔ θαη ζηελ απώιεηα ηνπ 

ζεκαληηθνύ πεξηνπζηαθνύ ηεο ζηνηρείνπ πνπ αθνύεη ζην όλνκα ΑΓΚΖΔ. Πην 
ζεκείν απηό λνκίδσ πσο αμίδεη λα αλαθέξσ, όρη απιά ηελ παξνπζία αιιά ηνλ 

πξσηαγσληζηηθό ξόιν πνπ έπαημε ν ΠΑΡΣΑΘΟ ζηηο θηλεηνπνηήζεηο ελάληηα 
ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηνπ ΑΓΚΖΔ (κε δεδνκέλν όηη δελ έρεη κέιε ζηελ εηαηξία 
απηή) θαη ηελ ώξα πνπ άιια ζσκαηεία δελ έδεημαλ νύηε ζην ειάρηζην ηνλ ίδην δήιν 

θαη επαλαπαύηεθαλ, ζα έιεγε θαλείο, ζηε δηθή καο δξάζε.  
Πην θόλην ηνπ λένπ ηνπίνπ θαη κε βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηα όζα 

δξνκνινγνύληαη, ην ζπλδηθάην μεθηλά έλαλ αγώλα δξόκνπ γηα λα ζσζεί ε ΓΔΖ. 
Πε ζπλεξγαζία κε ηελ πεξηθέξεηα, ηνπο θνξεία, ηνπο ζπιιόγνπο, ηα απηνδηνηθεηηθά 
ζηειέρε θαη κε ηελ θνηλσλία πάληα ζην πιεπξό ηνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζπδεηά θαη 

δξνκνινγεί ηελ «ππεξαζπηζηηθή γξακκή» γηα ζέκαηα όπσο π.ρ νη ιηγλίηεο, ε 
ηειεζέξκαλζε, ε «Πηνιεκαΐδα V», νη ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη ηα θαζεζηώηα 

ζηνπο ρώξνπο ηεο ΓΔΖ.  
Απνθνξύθσκα ησλ καθξώλ θαη ζπλερόκελσλ απηώλ επαθώλ θαη δηεξγαζηώλ 

ήηαλ ε εκεξίδα πνπ δηνξγάλσζαλ (κε πξσηνβνπιία ηνπ Πσκαηείνπ) ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ 

θαη ε Ξεξηθέξεηα ζηελ Θνδάλε ην Πάββαην 9 Ηνπιίνπ θαη ζέκα "Ο Δλεξγεηαθόο 
ρεδηαζκόο ηεο ρώξαο θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ιηγλίηε  - Γπηηθή 

Καθεδνλία  ώξα κεδέλ". Κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπ Δπξσβνπιεπηή Λ. Καξηά, πνπ 
απνηέιεζε θαη ηνλ βαζηθό εηζεγεηή αιιά κε πνιιέο άιιεο αμηνινγόηαηεο θαη 
ελδηαθέξνπζεο εηζεγήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο, ν ΠΑΡΣΑΘΟ θαηάθεξε λα 

αλεβάζεη ην δήηεκα ησλ ιηγληηώλ αθόκα πην ςειά θαηαζηώληαο ην, βαζηθό 
ζέκα ζηελ θαζεκεξηλή αηδέληα ησλ απαληαρνύ εθπξνζώπσλ ηεο πεξηνρήο 

(θνξέσλ, ζεζκώλ, πνιηηηθώλ παξαγόλησλ θιπ). Πεκεηώλσ όηη ε εμέιημε απηή 
απνθηά ηδηαίηεξε βαξύηεηα κε δεδνκέλν ην γεγνλόο όηη θάπνηνη πξνζπαζνύλ, 

δηαθαώο, λα «πξνσζήζνπλ» ην ηέινο ηεο πεξηνρήο κε ηελ απαμίσζε ηνπ 
ιηγλίηε θαη ηελ παύζε ηεο ρξήζεο ηνπ.  

Δηασυαιίδολτας το … Ασυαιηστηθό: Σσξίο θακία ακθηβνιία όηη ην 

Αζθαιηζηηθό Λνκνζρέδην ζα έζηγε θαηάθνξα θαη ζα έδηλε ηελ ραξηζηηθή βνιή ζε 
εθαηνκκύξηα αζθαιηζκέλσλ, ν Ππάξηαθνο από ηελ πξώηε ζηηγκή απαίηεζε ηελ 

απόζπξζε ηνπ κε βηώζηκνπ θαη απαξάδεθηνπ αζθαιηζηηθνύ λνκνζρεδίνπ, 
ζπκκεηέρνληαο παξάιιεια αιιά θαη πξσηνζηαηώληαο ζε ζπιιαιεηήξηα θαη δξάζεηο 
ελάληηα ζηελ ςήθηζε ηνπ Πρεδίνπ, θαηαθέξλνληαο κάιηζηα λα απνηξέςεη ηελ 
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έιεπζε ηνπ Τθππνπξγνύ Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ θαη Θνηλσληθήο 
Αιιειεγγύεο θπξίνπ Ξεηξόπνπινπ ζηελ πεξηνρή ζηηο 8 Ηαλνπαξίνπ 2016.  

Κε ζρεηηθό δειηίν είρακε ηόηε πξνεηδνπνηήζεη ηνλ θ. Ξεηξόπνπιν όηη είλαη 

ΑΛΔΠΗΘΤΚΖΣΟ θαη όηη αλ εξρόηαλ ζα έβξηζθε κπξνζηά ηνπ αλζξώπνπο 
εμνξγηζκέλνπο θαη αδηθεκέλνπο. Γηα ηελ νπζία ηεο ηζηνξίαο λα αλαθέξσ όηη 

ηειηθώο ε επίζθεςή ηνπ εθείλε αλεβιήζε θαη ν πνπξγόο επηζθέθζεθε ηελ πεξηνρή 
αθνύ πξνεγήζεθαλ ζπλαληήζεηο ζηελ Ξεξηθέξεηα θαη ζηελ Αζήλα, κεηαμύ θνξέσλ 

θαη ζπλδηθάηνπ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ νη βειηηώζεηο ζην θείκελν ηνπ αξρηθνύ 
ζρεδίνπ. Δίλαη αιήζεηα όηη κόλν αλ ζπγθξίλεη θάπνηνο ην αξρηθό κε ην ηειηθό 
θείκελν κπνξεί λα δηαπηζηώζεη ην πόζν ζεκαληηθό ήηαλ απηό πνπ θαηάθεξε 

ην ζπλδηθάην. Γελ παλεγπξίδνπκε, σζηόζν ζα ήηαλ άδηθν λα κελ επηζεκαλζεί ην 
γεγνλόο όηη έγηλαλ ζεκαληηθέο βειηηώζεηο ζηα πνζνζηά αλαπιήξσζεο ηόζν 

γηα ηε ζύληαμε όζν θαη γηα ην εθάπαμ.   
Ξεξαηηέξσ, ζεσξνύκε πνιύ ζεκαληηθό ην όηη θαηαηέζεθε θαη ςεθίζηεθε 

ηαπηόρξνλα κε ην ζπληαμηνδνηηθό θαη ε ηξνπνπνίεζε ζπγθξόηεζεο ησλ 

Δπηηξνπώλ Θξίζεσο Δξγαηηθώλ Αηπρεκάησλ, δίδνληαο έηζη ιύζε ζε έλα ζνβαξό 
θαη ρξόλην πξόβιεκα επί ηνπ νπνίνπ ε παξέκβαζε ηνπ Πσκαηείνπ ήην ζπλερήο κε 

ζρεηηθέο νριήζεηο πξνο ηνπο ππεπζύλνπο.  
Πεκαληηθή ζηηγκή γηα ην Π/Θ θαη ηνπο εξγαδόκελνπο (πνπ γηα κία αθόκα θνξά 

απέδεημαλ εκπξάθησο  ην ήζνο θαη αγσληζηηθό ηνπο θξόλεκα θαη αηζζάλνκαη 

ηελ αλάγθε λα ηνπο επραξηζηήζσ γηα κία αθόκα θνξά γηα ηνλ αγώλα ηνπο), 
ήηαλ ην δηάζηεκα εθαξκνγήο απεξγηαθώλ κέηξσλ πνπ απνθάζηζε ην Πσκαηείν, 

ζηήξημε θαη ελίζρπζε ε ΓΔΛΝΞ, ελάληηα ζηελ λέα, ηόηε, κείσζε κηζζώλ ζίγνληαο 
θαηάθνξα ηνπο ζπλαδέιθνπο ζην πιαθόλ. Θπκίδσ όηη ηα κέηξα εθαξκόζηεθαλ από 
ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ σο ηηο 5 Φεβξνπαξίνπ,  κε θαζνιηθή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ, 

νπόηε θαη ην ζσκαηείν πξνρώξεζε ζηελ παύζε ηνπο -κεηά από αίηεκα ηεο Γηνίθεζεο-   
ζέινληαο λα δώζεη ηε δπλαηόηεηα εμεύξεζεο ιύζεο, ηε ζηηγκή πνπ ε ρώξα 

βξηζθόηαλ ζην θιείζηκν ηεο αμηνιόγεζεο. Λα ζεκεηώζσ όηη ζην δήηεκα απηό ππάξρεη 
αλακνλή θαζόηη ππόθεηηαη ζε ζεκαληηθέο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 
Λνκνζεζία. Ωζηόζν ζα επαλέιζνπκε θαζόηη ην ζέκα απηό απνηειεί αλαπόζπαζην 

θνκκάηη ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη πξνγξακκαηηζκνύ καο.  
 

Κε αθνξκή ηελ πξόζθαηε θαηαβνιή ησλ 200 εθαηνκκπξίσλ, πνπ απνηεινύλ ηε 
δεύηεξε δόζε ηεο πξνθαηαβνιήο γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο λέαο Ιηγληηηθήο Κνλάδαο 
"Πηνιεκαΐδα V", επέιεμα ζε απηό αθξηβώο  ην ζεκείν ηεο νκηιίαο κνπ λα θάλσ 

αλαθνξά ζην έξγν απηό, ζε κία πξνζπάζεηα λα «θξαηήζσ» ην ζπγθεθξηκέλν 
ζέκα ζηελ πξσηαγσληζηηθή ζέζε πνπ ηνπ αμίδεη θαη ηνπ αλήθεη, παξά ηηο 

πξνζπάζεηεο πνπ πνιιάθηο έγηλαλ πξνθεηκέλνπ λα απαμησζεί θαη λα αθπξσζεί.  
Δθηηκώ όηη θαλέλαο δε μερλά όηη ν αγώλαο πνπ μεθίλεζε ην 2003 από ηνλ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ δηθαηώζεθε ζην απόιπην κε ηε ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο (ηνλ 

Κάξηην ηνπ 2013), ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο (ηνλ Απξίιην ηνπ 2015)  θαη 
ησλ επηκέξνπο ιεπηνκεξεηώλ. Πήκεξα, ην κεγαιύηεξν επελδπηηθό θαη 

αλαπηπμηαθό έξγν πνπ πινπνηείηαη ζηε ρώξα, βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε, κε ην 
ζσκαηείν λα παξαθνινπζεί ηελ πνξεία ηνπ. Ξξόθεηηαη γηα έλα έξγν πνπ ην 

νξακαηηζηήθακε, ην δηεθδηθήζακε θαη ζήκεξα βξηζθόκαζηε ζε ζηελ θάζε 
ηεο θαηαζθεπήο ηνπ, γεγνλόο πνπ απνθηά ηδηαίηεξε ζεκαζία αλ ζθεθηεί θαλείο ηελ 
θξίζε θαη ηα όζα εκπόδηα έβαιε θαη ζε απηό ην ζέκα.  

Πε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ πξνζπάζεηα θάπνησλ λα εκθαλίζνπλ ζθνπέινπο κε 
δήζελ πξνβιήκαηα ζηελ ρξεκαηνδόηεζε ηνπ έξγνπ, ππελζπκίδσ θαη ζεκεηώλσ όηη: 

κεηά ηελ θαηαβνιή ησλ 400 εθαηνκκπξίσλ θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ 739 
εθαηνκκπξίσλ επξώ από δαλεηζκό, δελ ηίζεηαη θαλέλα απνιύησο δήηεκα 
ρξεκαηνδόηεζεο. 
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Δθηόο από ηα κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα, ηα δεηήκαηα δειαδή εθείλα πνπ 

εθηόο από ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ επηρείξεζε είραλ θαη άκεζεο ή έκκεζεο 

πξνεθηάζεηο ζηελ Δζληθή Νηθνλνκία θαη ζηνλ Έιιελα θαηαλαισηή, ν ΠΑΡΣΑΘΟ 
θξάηεζε ςειά ζηνλ αγώλα θαη όια εθείλα ηα δεηήκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο ησλ εξγαδόκελσλ.  
Δίλαη πξαγκαηηθά ηηκή γηα εκέλα, λα κπνξώ ζήκεξα λα θάλσ έλαλ απνινγηζκό 

επηθαινύκελνο ηελ δπλακηθή θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε ηνπ ΠΑΡΣΑΘΟΤ, πνπ 
ζε πνιύ δύζθνιεο ζπλζήθεο αιιά κε ζσζηό πάληα πξνγξακκαηηζκό θαη ζηήξημε από 
ηνπο εξγαδόκελνπο, θαηαθέξλεη ζήκεξα λα επηδείμεη νπζηαζηηθό έξγν. Γελ είλαη 

ηπραίν ην γεγνλόο όηη ε Γξάζε ηνπ Ππλδηθάηνπ ραξαθηεξίδεηαη –δηαρξνληθά- από ηελ 
ακεζόηεηα ησλ παξεκβάζεώλ ηνπ θαη ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, από ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο.  
Πηνλ θάθειν πνπ ζαο έρεη δνζεί, ππάξρεη ιεπηνκεξήο εκεξνινγηαθή  

θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ αλέπηπμε ην ζσκαηείν από ηελ ζηηγκή πνπ ε λέα 

Γηνίθεζε αλέιαβε ηα θαζήθνληά ηεο. Δλδεηθηηθά όκσο ζα ζηαζώ ζε θάπνηεο από 
απηέο κε κεγαιύηεξε ιεπηνκέξεηα, θαζόηη ζεσξώ όηη πξόθεηηαη γηα πνιύ θξίζηκεο 

θαη νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο θαη δξάζεηο.  
Γώζακε βαξύηεηα ζηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα, επηδηώθνληαο ηηο κηθξόηεξεο 

δπλαηέο απώιεηεο (κέζα ζηελ γεληθόηεξε θαηάζηαζε θξίζεσο πνπ βίσλε ε ρώξα). 

Ιύζακε κε κεζνδηθόηεηα θαη ζρεδηαζκό ην πξόβιεκα ηεο κε θαηαβνιήο ησλ 
πξνζαπμήζεσλ βάξδηαο γηα ηνπο καθξνρξόληα αζζελνύληεο θαη έθηνηε νη ελ ιόγσ 

πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνύληαη θαλνληθά. Αζρνιεζήθακε θαη εμαθνινπζνύκε λα 
αζρνινύκαζηε κε ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνύλ ζηνπο εξγαδόκελνπο κε ζπκβάζεηο 
νξηζκέλνπ ρξόλνπ (ήηνη ηνπο 8κελήηεο). Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, όρη απιά δελ 

απεκπνιεί ηα ζέκαηά ηνπο αιιά επηκέλεη θαη ηεξεί ηηο δεζκεύζεηο ηνπ ζρεηηθά κε  
ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηα 8κελα, εμεηάδνληαο θαη πηέδνληαο πξνο ηελ θαηεύζπλζε 

ππνγξαθήο Δ, πξσηίζησο.  
Ξξνο ηελ θαηεύζπλζε απηή ην Πσκαηείν θξίλεη κάιηζηα πσο απαηηείηαη 

γεληθόηεξνο ζπληνληζκόο θαη ζρεδηαζκόο πξνθεηκέλνπ λα θακθζνύλ νη 

αληηζηάζεηο ηεο λπλ Γηνίθεζεο ηεο ΓΔΖ, πνπ εκθαλίδεηαη αξλεηηθή ζην λα 
ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ΠΠΔ.   

Προσιήυεης & ατστήκατα: Γύν δεηήκαηα κε απόιπηε ζύλδεζε κεηαμύ ηνπο. 
Γύν δεηήκαηα πνπ ππήξμαλ πάληα ζηελ πξνκεησπίδα ηνπ αγώλα καο.  

Ζ έιιεηςε πξνζσπηθνύ, δπζηπρώο απνηειεί κία θαηάζηαζε ηόζν παξαηεηακέλε 

πνπ ηα αξλεηηθά απνηειέζκαηά ηεο είλαη πνιύ εκθαλή, πνιύ αλεζπρεηηθά θαη 
δεκηνπξγεί πιείζηα πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Νξπρείσλ θαη ησλ Πηαζκώλ. Ζ 

δε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη ε απώιεηα εμεηδίθεπζεο έρνπλ ζαλ 
απνηέιεζκα ηα ζπρλά θαη ζνβαξά εξγαηηθά αηπρήκαηα, ηελ ζπληήξεζε ηεο καύξε 
εξγαζίαο, ην δνπιεκπόξην ελώ δελ ππάξρεη θαη πξνζσπηθό λα ιεηηνπξγήζεη ηα  

κεραλήκαηα θαη  λα θαιύςεη θαίξηα πόζηα πνπ ζεκαίλεη απώιεηα θεξδώλ γηα ηελ 
επηρείξεζε αθνύ ν παξνπιηζκόο ηνπ εμνπιηζκνύ ζεκαίλεη κείσζε ηεο ιηγληηηθήο 

παξαγσγήο.  
Πε όηη έρεη λα θάλεη κε ηα αηπρήκαηα, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζηάζεθε πνιιέο θνξέο 

επηθξηηηθά θαη απνδνθηκαζηηθά απέλαληη ζηελ Γηνίθεζε ηεο ΓΔΖ 
θαηαινγίδνληαο ηεο νιηγσξία θαη ππνθξηζία θαζόηη δελ κπνξεί από ηε κία κεξηά λα 
νξγαλώλεη ελεκεξώζεηο κε ζέκα «κεδέλ εξγαηηθά αηπρήκαηα ζηνπο ρώξνπο ησλ 

Νξπρείσλ» θαη από ηελ άιιε λα κελ ιακβάλεη θαλέλα κέηξν θαη λα κελ πξνβαίλεη ζε 
πξνζιήςεηο πξνζσπηθνύ. Δίλαη εηξσληθό, ππνθξηηηθό θαη εγθιεκαηηθό.  

Σρουείο: Κε ηελ παξέκβαζε ηνπ Πσκαηείνπ δηεπζεηήζεθαλ δεηήκαηα πνπ 
άπηνληαη ηεο θάξηαο ζίηηζεο, θαηαζηώληαο έηζη ηελ θνηλσληθή παξνρή ηνπ ηξνθείνπ, 
πεξηζζόηεξν ¨ιεηηνπξγηθή¨ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. 
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Παηδηθόο ηαζκόο ηεο ΓΔΖ: Κε ηελ ζπλερή πίεζε θαη δξάζε ηνπ ζπλδηθάηνπ, 
δόζεθε ηειηθώο ιύζε ζε έλα δήηεκα πνπ επί 20 ρξόληα ηαιάληδε ηνπο γνλείο θαη ηα 
παηδηά. Αλαγλσξίδνληαο ηνλ ηδηαίηεξν θαη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζρνιείνπ (ηόζν ζηελ εθπαηδεπηηθή όζν θαη ζηελ θνηλσληθή ηνπ δηάζηαζε), ν 
ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαηάθεξε κε εληαηηθό αγώλα (ζηνλ νπνίν νθείινπκε λα 

αλαγλσξίζνπκε θαη ηε ζπκβνιή ηνπ Γεκάξρνπ Δνξδαίαο), ηελ επίιπζε ηνπ ζέκαηνο 
κε απνηέιεζκα ζήκεξα ν  Ξαηδηθόο Πηαζκόο ηεο ΓΔΖ λα ιεηηνπξγεί κε δηθή ηνπ άδεηα 

δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ απξόζθνπηε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ ηνπ.  
Σράπεδα Αίκατος: Ιεηηνπξγώληαο, αδηάιεηπηα, ηελ ηξάπεδα αίκαηνο ηνπ 

Πσκαηείνπ κε ζπλερείο αηκνδνζίεο θαη ελεκεξώζεηο ζρεηηθά κε ηελ εζεινληηθή 

πξνζθνξά αίκαηνο θαη ηελ αμία ηεο, θαηαθέξλνπκε ζε θάζε εθδήισζε λα 
εληζρύζνπκε ηελ ηξάπεδα κε 10δεο θηάιεο αίκαηνο θαη λα είκαζηε έηζη ζε ζέζε 

λα θαιύπηνπκε ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ζπλαδέιθσλ καο θαη όρη κόλν.  
Πην ζεκείν απηό δελ κπνξώ λα κελ επραξηζηήζσ, γηα ηελ ζηήξημε θαη 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο, ηνπο εζεινληέο αηκνδόηεο καο, ην λνζειεπηηθό 

πξνζσπηθό ησλ Λνζνθνκείσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα νπνία πξαγκαηνπνηνύκε 
ηηο εθδειώζεηο αηκνδνζίαο θαη θπζηθά ηα παηδηά ηεο Σξάπεδαο Αίκαηνο πνπ 

δνπιεύνπλ άνθλα γηα λα έρεη ε ηξάπεδα αίκα.  
Σακείο Αιιειοβοήζεηας: Γπζηπρώο, ηνλ ηειεπηαίν ελάκηζε ρξόλν ήηαλ 

αξθεηνί νη ζπλάδειθνί καο πνπ ρξεηάζηεθε λα δεηήζνπλ ηελ ζπλδξνκή ηνπ Ρακείνπ 

Αιιεινβνήζεηαο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ πξνβιήκαηα πγείαο αιιά θαη πνιιά 
άιια ζνβαξά δεηήκαηα πνπ έρεη εγείξεη ε γεληθόηεξε θξίζε αιιά θαη ε 

απαμίσζε/δπζιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο. Δπηπρώο όκσο, από 
ηελ άιιε πιεπξά, ην Πσκαηείν κπόξεζε λα αληαπνθξηζεί ζηα αηηήκαηα βνήζεηαο 
κέζσ ηνπ Ρακείνπ, δίδνληαο πνιιέο θνξέο ζηελ θπξηνιεμία «αλάζα δσήο» ζε 

ζπλαδέιθνπο καο.   
Ποιητησκός-Αζιετησκός: Πην  πνιηηηζηηθό & αζιεηηθό  πεδίν πξνζπαζήζακε 

πάληα λα έρνπκε κηα παξνπζία νπζηαζηηθή όπνηε καο δεηήζεθε ή αλαιακβάλνληαο 
όκσο θαη νη ίδηνη πξσηνβνπιίεο.  

Ρα ηειεπηαία ρξόληα ε κνπζηθή ρνξσδηαθή εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεη ν 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ηελ πεξίνδν ησλ Σξηζηνπγέλλσλ έρεη αλαρζεί ζε έλα κνπζηθό γεγνλόο 
κε επξεία απνδνρή θαη ζπκκεηνρή θαζόηη δίδεη ζηνλ θόζκν ηε δπλαηόηεηα λα 

αθνύζεη κνπζηθά θαη ρνξσδηαθά ζρήκαηα πνπ ζπαλίσο έξρνληαη ζηελ πεξηνρή.  
Πε όηη έρεη λα θάλεη κε ην Ξαλειιήλην Αζιεηηθό γεγνλόο, ηνλ αγώλα δξόκνπ 

«Κλήκεο Ιηγλίηε», είλαη θαύρεκα γηα ηνλ ΠΞΑΟΡΑΘΝ λα έρεη δεκηνπξγήζεη κία ηόζν 

«δπλαηή»  δηνξγάλσζε, πνπ ζπγθεληξώλεη ζπκκεηνρέο από όιε ηελ Διιάδα θαη 
δίλεη έλα ηδηαίηεξν βάξνο ζηνλ ζπκβνιηθό ραξαθηήξα ηνπ αγώλα κε ζπκκεηνρέο π.ρ 

κηθξώλ παηδηώλ, κειώλ ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο θνθ. 
Θιείλνληαο ην θνκκάηη απηό ζα ήζεια λα αλαθεξζώ ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

ην ζσκαηείν καο ζηήξημε άιια ζσκαηεία –ηόζν ζηνλ Διιαδηθό όζν θαη ζηνλ 

Γηεζλή ρώξν- ζηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο, κε γλώκνλα πάληα ην δηθαίσκα ζηελ 
εξγαζία θαη ζηελ δηεθδίθεζε θαιύηεξσλ ζπλζεθώλ. Λα αλαθέξσ, ελδεηθηηθά, 

ηελ πεξίπησζε ησλ κεηαιισξύρσλ ζηηο Πθνπξηέο ηεο Σαιθηδηθήο θαη ηελ αιιειεγγύε 
ηνπ ζσκαηείνπ καο  ζηνλ αγώλα ηνπο γηα εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ζπλέρεηαο ησλ 

εξγαζηώλ ζηα κεηαιιεία ηεο Θαζζάλδξαο θαη Πθνπξηώλ αιιά θαη ηελ πεξίπησζε ησλ 
Γάιισλ εξγαδόκελσλ θαη ησλ Ονπκάλσλ ζπλαδέιθσλ καο.  Γε μερλάκε βέβαηα θαη 
ηελ ζπγθηλεηηθή βνήζεηα ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηνπ ζσκαηείνπ πξνο ηνπο 

πξόζθπγεο.  
Δθηόο βέβαηα από ηελ δξάζε πνπ αλαπηύζζεη ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζε επίπεδν Δζληθό, 

ζα πξέπεη λα αλαθέξσ θαη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηεζλείο δηνξγαλώζεηο θαη δξάζεηο 
κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπ (σο κέινο) ζε Δπξσπατθά Ππλδηθάηα όπσο ε Retunsee. 
Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ εθπξνζσπείηαη ζηελ Retunsee δηα ηνπ Ξξνεδξείνπ ηνπ ελώ κε δύν 
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κέιε ζηε Γξακκαηεία Γπλαηθώλ ηεο Retunsee ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ελόο 
πξνγξακκαηηζκνύ θαη ζρεδηαζκνύ πνπ ζηόρν έρεη, κεηαμύ άιισλ, λα βειηηώζεη ηε 
ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθώλ ζην Ππλδηθαιηζηηθό θίλεκα, ηα θαζεζηώηα εξγαζίαο ζε 

ρώξεο ηεο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο, ηα πξνλόκηα κεηξόηεηαο θαη ηα δηθαηώκαηά 
ηεο.  

 
Ελότετα & σλοτή σεκαίλεη: Δσλατός θαη Αποτειεσκατηθός αγώλας  

πλαδέιθηζζεο πλάδειθνη 
20 νιόθιεξα ρξόληα πξηλ, ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1996, ζε κηα πξνζπάζεηα λα 

εθαξκνζηεί ζηελ πξάμε θαη κε ηνλ πιένλ απνηειεζκαηηθό ηξόπν ην «ε ηζρύο ελ ηε 

ελώζεη», ηδξύεηαη  ην Ππλδηθάην ΠΑΡΣΑΘΟ πνπ πξνέθπςε κέζα από ηελ 
ζπγρώλεπζε δπν κεγάισλ κνλνπαξαηαμηαθώλ ζσκαηείσλ πνπ δξνύζαλ ζην 

ιεθαλνπέδην. Ρνπ «ΔΛΩΡΗΘΝ ΠΛΓΗΘΑΡΝ» ΓΔΖ θαη ηνπ «ΠΩΚΑΡΔΗΝ 
ΙΗΓΛΗΡΩΟΣΩΛ» ΓΔΖ. Θαζώο ε πνιπδηάζπαζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπ ελεξγεηαθνύ 
θέληξνπ θαηαζηνύζε αδύλακε ηελ παξέκβαζε ηνπ Ππλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο ηεο 

πεξηνρήο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, ζηηο ηνπηθέο αξρέο θαη ηελ ηόηε θπβέξλεζε, γηα 
ηελ επίιπζε εξγαηηθώλ αιιά θαη γεληθόηεξσλ δεηεκάησλ, ην Ππλδηθάην κε ηελ 

γέλλεζή ηνπ έβαιε ζηόρν θαη ζθνπό λα αλαηξέςεη απηή ηελ θαηάζηαζε αγσληδόκελν 
ελάληηα ζε θάζε ηη πνπ ζα έκπαηλε εκπόδην ζην ζπκθέξνλ θαη ηελ πνηόηεηα 
δσήο ησλ εξγαδόκελσλ, ζηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο θαη ηνπ Έιιελα 

θαηαλαισηή. 
Πήκεξα, ππό ην βάξνο ησλ θξίζηκσλ θαη θαζνξηζηηθώλ εμειίμεσλ ζηα 

ελεξγεηαθά, ελόςεη ηνπ λένπ Ππλδηθαιηζηηθνύ Λόκνπ αιιά θαη κε «πξνίθα» ηα όζα 
ελσκέλνη σο ηώξα θαηαθέξακε, ε πεξαηηέξσ ελίζρπζε θαη ελόηεηα ηνπ /Θ 
είλαη όρη απιά αλαγθαία αιιά επηβεβιεκέλε. Ρα αλνηρηά κέησπα πνιιά θαη έλα 

απνδπλακσκέλν ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα είλαη ινπθνύκη ζην πηάην ησλ εθάζηνηε 
Γηνηθήζεσλ θαη Θπβεξλήζεσλ πνπ επηδηώθνπλ θαη αγάιινληαη ζηελ ηδέα 

ύπαξμεο ελόο νθλνύ θαη παζεηηθνύ θηλήκαηνο πνπ δε ζα βάδεη εκπόδηα ζηα 
ζρέδηά ηνπο. Δίλαη ζαθέο όηη θάηη ηέηνην δελ πξέπεη θαη δελ κπνξνύκε λα ην 
επηηξέςνπκε. 

Ν ρξόλνο ηξέρεη, ηα δεηήκαηα ρξήδνπλ άκεζεο θαη απνηειεζκαηηθήο 
αληηκεηώπηζεο θαη ζηνλ αγώλα πνπ θάλνπκε, δελ πεξηζζεύεη ΘΑΛΔΛΑ.  

Ρνύηε ινηπόλ ηε ζηηγκή, αλνίγνπκε θαη πάιη ην δήηεκα ηεο πξννπηηθήο ύπαξμεο 
ελόο εληαίνπ θηλήκαηνο πνπ ζα αμηνπνηεί όια ηα ζηειέρε θαη ζα δπλακώλεη ηε 
θσλή ησλ εξγαδόκελσλ, όπνπ θαη όηαλ ρξεηάδεηαη. Ζ θνπβέληα απηή είρε 

αλνίμεη ρξόληα πξηλ αιιά πξαγκαηηθά πηζηεύσ όηη νη ζπλζήθεο πιένλ είλαη 
ώξηκεο γηα λα θάλνπκε ην επόκελν βήκα.  

Δίκαη αηζηόδνμνο όηη κε ζσζηή πξνεηνηκαζία, πνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη άκεζα θαη 
λα καο νδεγήζεη ζε εθινγηθή δηαδηθαζία, λα πξνηάμνπκε θαη λα δξνκνινγήζνπκε ην 
ζέκα θαη πξηλ από ην ζπλέδξην ηεο ΓΔΛΝΞ λα πινπνηήζνπκε ην πιάλν ύπαξμεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ελόο εληαίνπ ζσκαηείνπ ζε κία πξνζπάζεηα λα βάινπκε ζε ζσζηή 
ξόηα ηελ πνιππόζεηε ΔΛΟΣΖΣΑ θαη ηα όζα ζεηηθά (πιείζηα ζεηηθά), κπνξεί λα 

επηθέξεη. 
 

 
αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.  
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Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο εκεξνινγηαθή θαηαγξαθή ησλ δξάζεσλ πνπ 
αλέπηπμε ην σκαηείν από ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2015 σο θαη ζήκεξα.  

 

ΑΠΟΙΟΓΗΚΟ ΓΡΑΖ  
 

5.1.2015: Ππλεδξίαζε Γ.Π ΠΞΑΟΡΑΘΝ. Ρν ζσκαηείν θόβεη ηελ 
Ξξσηνρξνληάηηθε πίηα ηνπ θαη ιακβάλεη απόθαζε γηα ηε δηελέξγεηα Γεληθήο 

Ππλέιεπζεο ζηηο 23 Ηαλνπαξίνπ δξνκνινγώληαο έηζη ηε δηαδηθαζία εθινγώλ γηα ηελ 
αλάδεημε λέαο δηνίθεζεο.  

23.1.2015: Πε θιίκα νκνςπρίαο θαη ζην Γεκνθξαηηθό πλεύκα πνπ 

ραξαθηεξίδεη πάληα ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ Πσκαηείνπ, δηεμήρζεζαλ νη εξγαζίεο ηνπ 
15νπ Γεληθνύ Ππκβνπιίνπ θαη ηεο Δθινγναπνινγηζηηθήο Ππλέιεπζεο ηνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ. 
28.1.2015: Κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ λέν ππνπξγό ΞΑΞΔΛ θ. Ιαθαδάλε, ν 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δεηά ηελ άξζε ηεο θαηάζηαζεο πνιηηηθήο θηλεηνπνίεζεο ηνπ ζπλόινπ 

ησλ εξγαδόκελσλ ζηε ΓΔΖ. Ξαξάιιεια εθθξάδεη ηα ζπγραξεηήξηά ηνπ θαη εύρεηαη 
θαιή δύλακε θαη απνηειεζκαηηθό έξγν.  

30.1.2015: Γειηίν ηύπνπ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε αδείαο ιεηηνπξγίαο (ππό ηνλ 
ΘΑΞ/ΓΔΖ) ζηνλ παηδηθό ζηαζκό ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξηνιεκαΐδα 

30.1.2015: Γειηίν ηύπνπ ζρεηηθά κε ηελ άξζε ηεο επηζηξάηεπζεο ησλ 

εξγαδόκελσλ ζηε ΓΔΖ θαη ηνπ θαζεζηώηνο επίηαμεο πνπ ίζρπε γηα ηε ρξήζε ηνπ 
ζπλόινπ ησλ γξαθείσλ εγθαηαζηάζεσλ θαη κνλάδσλ παξαγσγήο ηνπ Νκίινπ. 

2.2.2015: Κε Γειηίν Ρύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θξνύεη γηα κία αθόκα θνξά ηνλ 
θώδσλα ηνπ θηλδύλνπ πνπ δεκηνπξγνύληαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ 
Ππγθξνηήκαηνο Λέζηνπ εμαηηίαο ησλ έληνλσλ/άζηαησλ θαηξηθώλ θαηλνκέλσλ.  

16.2.2015:Ρν αλώηαην όξην απνδνρώλ, παξάγξαθνο 1 ηνπ Άξζξνπ 2 ηνπ 
Λόκνπ 3833/10 απνηειεί ην ζέκα επηζηνιήο ηνπ ζσκαηείνπ πξνο ηνλ Αλαπιεξσηή 

πνπξγό Γηνηθεηηθήο Κεηαξξύζκηζεο θ. Θαηξνύγθαιν. 
25.2.2015: Αζώνπο θξίλεη κε απόθαζή ην Κνλνκειέο Ξιεκκειεηνδηθείν 

Θνδάλεο, ηνπο 28 θαηεγνξνύκελνπο από ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζηνλ 

Ξνιύκπιν ην 2011.  
1.3.2015:Κε αλαθνίλσζε ηύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελεκεξώλεη γηα ηελ ππνγξαθή 

ηεο Λέαο ΔΠΠΔ πνπ ππέγξαςαλ ζηηο 27/2 ε ΓΔΛΝΞ, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 
Ξξσηνβάζκησλ Πσκαηείσλ ηεο θαη ε ΓΔΖ. Α.Δ 

3,4 &5 2015: Κε πνζνζηό πνπ μεπεξλά ην 93% νη εξγαδόκελνη-κέιε ηνπ 

Πσκαηείνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξνζέξρνληαη ζηηο θάιπεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ λένπ 
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ. Ζ δηαδηθαζία δηεμήρζε ζε απνιύησο ζεηηθό θαη ήξεκν θιίκα.  

11.3.2015: Κε αλνηρηή επηζηνιή ηνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ απαληά ζηνλ Θπξηάθν 
Κεηζνηάθε ζρεηηθά κε ηελ επίθαηξε εξώηεζε πνπ ν ηειεπηαίνο θαηέζεζε ζηε Βνπιή 
γηα ην ζέκα ηεο λέαο ΔΠΠΔ (ηξνθείν, έκκεζεο απμήζεηο θιπ). 

20.3.2015: Αλαθνίλσζε ΘΔΦΔΞ πεξί ησλ απνηειεζκάησλ ηεο εθινγηθήο 
δηαδηθαζίαο ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ. Αλαθνηλώλνληαη ηα 31 νλόκαηα ηεο Θεληξηθήο 

Γηνίθεζεο, ηεο Διεγθηηθήο Δπηηξνπήο θαη ησλ εθπξνζώπσλ ζηελ ΓΔΛΝΞ/ΓΔΖ. 
23.3.2015: Γειηίν Ρύπνπ ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζηελ 

εκέξα Γξάζεο/Αιιειεγγύεο πνπ πξνγξακκάηηζαλ ε RETUNSEE θαη ηα κέιε ηεο γηα 
ηηο 26/3, ππέξ ησλ Ρνύξθσλ εξγαδόκελσλ.   

26.3.2015: Ρν Πσκαηείν θαιεί ηνπο εθιεγκέλνπο ζηε Γηνίθεζε, ζε ζπλεδξίαζε 

Γ.Π ηελ Γεπηέξα 30 Καξηίνπ ώζηε λα ζπγθξνηεζεί ζε ζώκα ην λέν Ππκβνύιην. 
27.3.2015: Γηεπθξηληζηηθή Αλαθνίλσζε ηύπνπ ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε 

ησλ δύν επξώ πνπ εκθαλίδεηαη ζηα εμνθιεηηθά θαη αθνξά ζηελ έθηαθηε εηζθνξά 
ιόγσ ηεο λέαο ΔΠΠΔ. 
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28.3.2015: Κε Γειηίν Ρύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δειώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε 
δξάζε «Ζ ώξα ηεο Γεο» κε ηελ επηζήκαλζε όκσο πσο ζπκκεηέρεη αθήλνληαο ηα 
θώηα ΑΛΝΗΣΡΑ. 

6.4.2015: Κ. Γεπηέξα ζπγθξνηείηαη ζε ζώκα ην λέν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηνπ 
ΠΞΑΟΡΑΘΝ. Ν Κόζρνο Κόζρνπ είλαη ν λένο Ξξόεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ ελώ ν 

Αζαλάζηνο Κάζηνξαο θαηαιακβάλεη -εθ λένπ- ηε ζέζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα.  
16.4.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ απνζηέιιεη ηελ πξώηε ηνπ επηζηνιή (από ηελ 

ζηηγκή ηεο αλάιεςεο ησλ θαζεθόλησλ ηνπ) ζηνλ λέν Ξξόεδξν ηεο ΓΔΖ Καλώιε 
Ξαλαγησηάθε, κε ζέκα α) Ξξνζαύμεζε ηεο θαλνληθήο άδεηαο ησλ κηζζσηώλ πνπ 
ππεξεηνύλ ζε παξακεζόξηεο πεξηνρέο β) Σνξήγεζε επηδόκαηνο παξακεζόξηαο 

πεξηνρήο. 
21.4.2015. Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζην πιαίζην ησλ θνηλσληθώλ ηνπ δξαζηεξηνηήησλ 

παξαδίδεη ζην Κπνδνζάθεην Λνζνθνκείν Ξηνιεκαΐδαο 9 ηειενξάζεηο πξνθεηκέλνπ λα 
ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Λνζνθνκείνπ. Ρελ ίδηα εκέξα, κε Γειηίν 
Ρύπνπ, ην Πσκαηείν κλεκνλεύεη ηνπο αγσληζηέο ηνπ 7ρξνλνπ αληηδηθηαηνξηθνύ 

αγώλα θαη ζεκεηώλεη ηελ αμία ηεο Γεκνθξαηίαο θαη ηελ αλάγθε δηαηήξεζεο ησλ 
βαζηθώλ αξρώλ ηεο.  

27.4.2015. Κε Γειηίν Ρύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ραηξεηίδεη ηελ ππνγξαθή (από ηνλ 
πνπξγό ΞΑΞΔΛ) ηεο άδεηαο εγθαηάζηαζεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηεο 
Κνλάδαο «Ξηνιεκαΐδα V». Πην δειηίν επηζεκαίλεηαη ε ζπνπδαηόηεηα ηνπ έξγνπ 

θαζώο ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα ηελ Δπηρείξεζε, ηνπο εξγαδόκελνπο, ηελ ηνπηθή 
θνηλσλία αιιά θαη ην Έζλνο νιόθιεξν.  

29.4.2015. Κε αλαθνίλσζε ηύπνπ ην Πσκαηείν ελεκεξώλεη ηνπο εξγαδόκελνπο 
γηα ηελ θαζπζηέξεζε πνπ παξαηεξήζεθε ζηελ απνζηνιή ησλ εθθαζαξηζηηθώλ 
εμαηηίαο βιάβεο πνπ ππήξμε ζε κεράλεκα ηεο Γηεύζπλζεο Ξιεξνθνξηθήο. 

30.4.2015. Κε αθνξκή δεκνζηεύκαηα ζρεηηθά κε ηη δηάζεζε ησλ απνζεκαηηθώλ 
ηεο ΓΔΖ θαη ην γεγνλόο όηη απηά θέξνπλ ηα ζπλδηθάηα λα ζπκθσλνύλ, ν 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε Γειηίν Ρύπνπ μεθαζαξίδεη όηη δελ έρεη ππάξμεη θακία απόθαζε ηνπ 
ζσκαηείνπ επ΄απηνύ θαζώο δελ έρεη ππάξμεη ε επίζεκε ζέζε ηεο ΓΔΖ γηα ην ζέκα 
απηό.  

30.4.2015. Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε Γειηίν Ρύπνπ δειώλεη πσο ζα ζπκκεηέρεη ζηηο 
εθδειώζεηο ενξηαζκνύ ηεο Δξγαηηθήο Ξξσηνκαγηάο θαιώληαο ηνπο εξγαδόκελνπο λα 

δώζνπλ ην παξώλ ώζηε λα απνθηήζεη πεξαηηέξσ δύλακε θαη πξννπηηθή ε ζπιινγηθή 
δξάζε πνπ θαζνξίδεη ηελ έθβαζε ησλ αγώλσλ.  

4.5.2015. Κε αθνξκή ηελ άθημε (ζηηο 10/5) ηνπ Ηεξνύ Πθελώκαηνο ηεο Αγίαο 

Βαξβάξαο ζηελ Αζήλα (από ηελ Βελεηία), ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δεηά κε επηζηνιή ηνπ πξνο 
ηνλ Κεηξνπνιίηε Φισξίλεο Ξξεζπώλ & Δνξδαίαο ηελ παξέκβαζή ηνπ πξνθεηκέλνπ 

λα θαηαζηεί δπλαηόλ λα έξζεη ην Ηεξό Ιείςαλν θαη ζηελ πόιε ηεο Ξηνιεκαΐδαο, γηα 
πξνζθύλεκα.  

4.5.2015. Ζ Βνπιεπηήο Ο.Καθξή πξαγκαηνπνηεί επίζθεςε ζηα γξαθεία ηνπ 

ζσκαηείνπ ζηελ Ξηνιεκαΐδα όπνπ –κε ην λέν Ξξνεδξείν- ζπδεηά ηα θξίζηκα 
δεηήκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πξώηε γξακκή ησλ ζεκάησλ πνπ απαζρνινύλ ην 

ζσκαηείν. Θαη νη δύν πιεπξέο εθθξάδνπλ ηελ πξόζεζή ηνπο γηα ζπλέρηζε ηεο 
ζπλεξγαζίαο θαη πξνθεηκέλνπ ζην πιαίζην ηεο θνηλήο δηεθδίθεζεο λα ππάξρεη πάληα 

ην θαιύηεξν απνηέιεζκα.  
5 & 6.5.2015. Ρν δηήκεξν 5 & 6 Καΐνπ ην λέν Ξξνεδξείν ηνπ Πσκαηείνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξαγκαηνπνηεί ζπλαληήζεηο κε ηελ εγεζία ηεο ΓΔΖ ηελ Αζήλα. Νη 

επαθέο γίλνληαη ηόζν κε Γηεπζπληηθά Πηειέρε ηεο εηαηξίαο όζν θαη κε ηνλ Ξξόεδξν 
θαη Γηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο ΓΔΖ θ. Ξαλαγησηάθε. Ζ κνλάδα «Ξηνιεκαΐδα 5», ε 

ηξίηε κνλάδα ηνπ ΑΖΠ Ξηνιεκαΐδαο, ην ζέκα ησλ πξνζιήςεσλ, ε πινπνίεζε ηεο 
ΔΠΠΔ, ηα ελεξγεηαθά δεηήκαηα πνπ απαζρνινύλ ηελ επηρείξεζε αιιά θαη ηνπο 
θαηαλαισηέο, ε ππνγξαθή ζύκβαζεο κε ηνπο 8κελίηεο είλαη ηα θπξηόηεξα από ηα 
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ζέκαηα πνπ ζπδεηνύληαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επαθώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηεκέξνπ 
αθήλνληαο ζην Πσκαηείν κία ηθαλνπνίεζε όηη ηα δεηήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ πνπ 
πξνσζήζεθαλ κέζσ ηνπ ζπλδηθάηνπ επεηεύρζεζαλ κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν, 

ζηνλ θαιύηεξν δπλαηό βαζκό.  
11.5.2015: Ρν Πσκαηείν, κε Γειηίν Ρύπνπ πνπ εθδίδεη κε αθνξκή εξγαηηθό 

αηύρεκα ζην Νξπρείν Καπξνπεγήο, δεηά γηα κία αθόκα θνξά ηελ απόζπξζε θάζε 
πεπαιαησκέλνπ νρήκαηνο θαη εμνπιηζκνύ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο ηεο ΓΔΖ, δεηώληαο 

παξάιιεια από ηνπο εξγαδόκελνπο λα κελ εθηεινύλ θακία εξγαζία αλ δελ 
δηαζθαιίδνληαη ηα απηνλόεηα. Ξαξάιιεια πξναλαγγέιιεη δξάζεηο/θηλεηνπνηήζεηο γηα 
ην ελ ιόγσ δήηεκα.  

14.5.2015: Ρν Ξξνεδξείν ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζπλαληάηαη κε ηνλ Ξεξηθεξεηάξρε 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ δεηήκαηα όπσο ε Κνλάδα V θαη ε 

3ε Κνλάδα ηνπ ΑΖΠ Ξηνιεκαΐδαο. Θαη νη δύν πιεπξέο επηζεκαίλνπλ ηελ αλάγθε γηα 
δηαξθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία πξνθεηκέλνπ ηα δεηήκαηα/πξνβιήκαηα λα 
αληηκεησπίδνληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.  

15.5.2015:Κε ηνλ Γήκαξρν Θνδάλεο Ι. Ησαλλίδε ζπλαληάηαη ηελ Ξαξαζθεπή 
15/5 ην Ξξνεδξείν ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ βάδνληαο ζην ηξαπέδη ηεο θνπβέληαο ηα 

ζεκαληηθόηεξα ελεξγεηαθά δεηήκαηα. Κεηαμύ απηώλ: «Ξηνιεκαΐδα 5», 3ε Κνλάδα, 
κεηεγθαηαζηάζεηο, πξνζιήςεηο, θαηαζθεπή θιάδνπ ηέθξαο ζηνλ ΑΖΠ Αγίνπ 
Γεκεηξίνπ, απόδνζε εδαθώλ.  

Ρελ ίδηα εκέξα, κε Γειηία Ρύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ εύρεηαη θαιή επηηπρία ζηελ 
καζεηηώζα λενιαία πνπ μεθηλά εμεηάζεηο ελώ κε άιιν Γειηίν δειώλεη πσο ηηκά ηελ 

εκέξα κλήκεο ηεο Γελνθηνλίαο θαη ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειώζεηο.  
19.5.2015: Γηα ηελ ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ηεο Ξ.Δ 

Θνδάλεο Ξαλαγηώηε Ξιαθεληά, ελεκεξώλεη κε Γειηίν ηνπ ην Πσκαηείν ζηηο 19.5. 

Δπξόθεηην γηα κία ζπλάληεζε όπνπ ζην ηξαπέδη ηνπ δηαιόγνπ ηέζεθαλ θαη 
ζπδεηήζεθαλ θπξίσο ηα ζέκαηα πνπ βξίζθνληαλ ζηελ επηθαηξόηεηα, ήηνη Ξηνιεκαΐδα 

V, 3ε Κνλάδα ηνπ ΑΖΠ Ξηνιεκαΐδαο, ιηγλίηεο, πξνζιήςεηο. 
20.5.2015: Ρελ έληνλε αλεζπρία ηνπ γηα ηελ ζπρλόηεηα ησλ εξγαηηθώλ 

αηπρεκάησλ εθθξάδεη κε Γειηίν Ρύπνπ ηνπ ην Πσκαηείν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ έπεηηα από ην 

λέν αηύρεκα πνπ ζεκεηώζεθε ζην Νξπρείν Καπξνπεγήο κέζα ζε ειάρηζηεο κόλνλ 
εκέξεο. Ρν Πσκαηείν αλαθνηλώλεη πσο αλαιακβάλεη πξσηνβνπιίεο πξνθεηκέλνπ λα 

πηέζεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε επίιπζεο ησλ ρξόλησλ πξνβιεκάησλ πνπ 
αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδόκελνη θαη ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηελ πγεία θαη αζθάιεηά 
ηνπο.  

23.5.2015.Πηηο εξγαζίεο ηνπ 3νπ ηαθηηθνύ Ππλεδξίνπ ηεο RETUNSEE, πνπ 
θέηνο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ιάξλαθα, ζπκκεηείρε ην Ξξνεδξείν ηνπ Πσκαηείνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ από ηηο 21 σο ηηο 23/5. Ππκκεηέρνληαο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία, ν 
Γεληθόο Γξακκαηέαο ηνπ ζσκαηείνπ εθιέρζεθε ζηελ Γξακκαηεία Ξαξαγσγήο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ Γηθηύνπ, βάδνληαο έηζη ηε ζρέζε κεηαμύ Ππλδηθάηνπ – 

RETUNSEE ζε κία λέα βάζε.  
27.5.2015. Ππλάληεζε κε ηνλ Γηεπζπληή Δθκεηάιιεπζεο ΙΘΓΚ Π. Ξαιαβό είρε 

ζηηο 27.5 ην Ξξνεδξείν ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ όπνπ ζπδεηήζεθε δηεμνδηθά ην δήηεκα κε ηα 
παιαηά νρήκαηα ζηνπο ρώξνπο ηεο ΓΔΖ θαη ε αλαγθαηόηεηα αληηθαηάζηαζήο ηνπο. 

Δπηπιένλ εθθξάζηεθε ε έληνλε αλεζπρία ηνπ Πσκαηείνπ γηα ηηο απμεκέλεο 
εηζαγσγέο ξεύκαηνο ζε ηηκέο πνπ «γνλαηίδνπλ ηνλ ιηγλίηε».  

28.5.2015. Πηελ πξώηε ηνπ ζπλεδξίαζε κεηά ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ 

ηνπ σο λέα εθιεγκέλε Γηνίθεζε ηνπ Πσκαηείνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, ην ζώκα θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο θαζηζηά ζαθέο όηη πξόζεζή ηνπ είλαη ε θαηά κέησπν 

επίζεζε ζηα πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ θαζεκεξηλόηεηά 
ηνπο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Ρν Γ.Π, επηπιένλ αλαθνηλώλεη όηη ην επόκελν δηάζηεκα 
ζα εληζρύζεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ηα Πσ.Ξ αιιά θαη κε ηα ινηπά Πσκαηεία ώζηε λα 

http://www.spartakos-dei.gr/
mailto:info@spartakos-dei.gr


 
Βασ. Κων/νου 4 (1ος Όροφος) – Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα Vas. Konstantinou 4 str.1 floor, Ptolemaida, 50200 

Τηλέφωνα, tel : 24630 – 21211 – 21212 –54251  Φαξ fax.. 2463021213 Κοζάνη:2461029802,  
www.spartakos-dei.gr  info@spartakos- dei.gr 

 

ππάξρεη ζσζηή θαηαγξαθή θαη απνηειεζκαηηθόηεξε αληηκεηώπηζε όισλ ησλ 
δεηεκάησλ.  

29.5.2015. Ρν Πσκαηείν κε αλαθνίλσζή ηνπ θαηαγγέιιεη ην γεγνλόο όηη ζηελ 

πξνθήξπμε ηεο ΓΔΖ (3θ/2015) δελ πεξηιακβάλεηαη ε εηδηθόηεηα Ρ5 (ρεηξηζηέο 
TABER) πνπ απνηειεί κία από ηηο πην λεπξαιγηθέο εηδηθόηεηεο πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ ζσζηή/απνηειεζκαηηθή  ιεηηνπξγία ησλ Νξπρείσλ. Ρν Πσκαηείν εμέθξαζε ηελ 
αληίζεζή ηνπ ζηελ εμέιημε απηή θάλνληαο ιόγν γηα «κπζηηθόηεηα θαη ζθνπηκόηεηα.  

3.6.2015. Κε αλαθνίλσζή ηνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θάλεη γλσζηό όηη ιύζεθε κε 
παξέκβαζε ηνπ ζπλδηθάηνπ ην δήηεκα πνπ αθνξνύζε ζηελ πεξηθνπή ησλ 
πξνζαπμήζεσλ βάξδηαο, γηα ηνπο καθξνρξόληα αζζελνύληεο θαη έθηνηε νη ελ ιόγσ 

πιεξσκέο πξαγκαηνπνηνύληαη θαλνληθά. 
5.6.2015. ινπνηώληαο ηνλ ζρεδηαζκό πνπ έρεη θαηαξηίζεη θαη επηζήκσο έβαιε 

ζε ηξνρηά πινπνίεζεο θαηά ηελ πξώηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ Ππκβνπιίνπ, 
ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξαγκαηνπνηεί ζηηο 5/6 ζπλάληεζε κε ηα Ξξνεδξεία ησλ Πσκαηεηαθώλ 
ηνπ Ξαξαξηεκάησλ. Πηελ ελεκεξσηηθνύ ραξαθηήξα δηαδηθαζία έγηλε αλαιπηηθή 

αλαθνξά ζηα δηαρξνληθά θαη ηξέρνληα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ηνπο εξγαδόκελνπο 
θαη ηε ΓΔΖ. 

Ρελ ίδηα εκέξα κε Γειηίν Ρύπνπ γηα ηελ εκέξα Ξεξηβάιινληνο ην Πσκαηείν 
επηζεκαίλεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα ππάξρεη κέξηκλα γηα έλα πην θαζαξό πεξηβάιινλ κε 
ηελ ππνγξάκκηζε όκσο όηη ην ίδην αλαγθαία είλαη θαη ε αλάπηπμε θαη εμέιημε ησλ 

θνηλσληθώλ κέζσ επελδύζεσλ όπσο ε Ξηνιεκαΐδα V. 
12.6.2015:Ρελ ζπνπδαηόηεηα θαη ηελ αλάγθε ηεο εζεινληηθήο πξνζθνξάο 

αίκαηνο επηζεκαίλεη ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε Γειηίν Ρύπνπ ηνπ γηα ηελ εκέξα ηνπ εζεινληή 
αηκνδόηε (πνπ γηνξηάδεηαη ζηηο 14/6) αλαθέξνληαο ηζηνξίεο 3ώλ αλδξώλ πνπ κε ηελ 
θνξπθαία πξάμε ηεο πξνζθνξάο αίκαηνο θαηάθεξαλ λα ζώζνπλ ρηιηάδεο 

αλζξώπνπο.  
15.6.2015: Δλόςεη ησλ πξνβιεπνκέλσλ πςειώλ ζεξκνθξαζηώλ γηα ηελ 

πεξίνδν εθείλε, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ απνζηέιιεη ζηηο 15.6 επηζηνιή ζηνλ Γηεπζπληή ηεο 
Γηεύζπλζεο Δθκεηάιιεπζεο ΙΘΓΚ θ. Πηέθαλν Ξαιαβό κε ζέκα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο 
ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην ζέξνο.       

18.6.2015:Κε Γειηίν Ρύπνπ – Ππγραξεηήξην Κήλπκα ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ραηξεηίδεη 
ηελ εθινγή ηνπ Γεσξγίνπ Αδακίδε ζηελ Ξξνεδξία ηεο ΓΔΛΝΞ εθθξάδνληαο ηελ 

βεβαηόηεηά ηνπ όηη ν επί ζεηξά εηώλ Ξξόεδξνο ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζα θαηαβάιεη θάζε 
δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ηελ πξνάζπηζε ησλ εξγαδόκελσλ θαη ηεο ίδηαο ηεο 
επηρείξεζεο.  

24.6.2015: Δλόςεη ηεο εκέξαο θαηά ησλ λαξθσηηθώλ (26.6) ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε 
Γειηίν ηνπ (ππέξκαρνο πάληα ηεο ζέζεο όηη ηίπνηα δελ αμίδεη πεξηζζόηεξν από ηελ 

αλζξώπηλε δσή) ζηέιλεη ην δηθό ηνπ κήλπκα: «Αο κελ αθήλνπκε ην ζηίγκα λα 
γίλεηαη πην δπλαηό από ηελ εμάξηεζε. Κελ παίξλεηο ηε δσή ζε ¨δόζεηο¨, πάξε ηελ 
ηνηο κεηξεηνίο». 

26.6.2015:Κε κία ζπκβνιηθή δίσξε θαηάιεςε ζην Γηνηθεηήξην ηνπ ΙΘΓΚ ν 
ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξνζπαζεί γηα κία αθόκα θνξά λα πξνηάμεη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε ΓΔΖ κε 8κελε ζύκβαζε εξγαζίαο. Έρνληαο θαιέζεη ηέσο θαη 
λπλ εξγαδόκελνπο ζηα 8κελα ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξαγκαηνπνίεζε ελεκέξσζε ζηνπο 

πεξίπνπ 400 παξαβξηζθόκελνπο, ζρεηηθά κε ηα δεηήκαηά ηνπο (ΠΠΔ, πξνζιήςεηο 
θνθ). 

1.7.2015: Κε Γειηίν Ρύπνπ Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ραηξεηίδεη ηελ έθδνζε ηεο Έγθξηζεο 

Γόκεζεο (κε αξηζκό 28/17-06-2015) θαη ηεο Αδείαο Γόκεζεο (κε αξηζκό 31/01-07-
2015) ηεο ΛΔΑΠ ΚΝΛΑΓΑΠ ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΩΓΖΠ «ΞΡΝΙΔΚΑΪΓΑ V», ζπγραίξνληαο 

όζνπο ελεπιάθεζαλ ζηελ δηαδηθαζία απηή αιιά θαη εθηηκώληαο -γηα κία αθόκα θνξά- 
όηη ε κνλάδα «κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν επαλεθθίλεζεο ζηελ αλάπηπμε όρη κόλν 
ηεο πεξηνρήο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο ρώξαο». 
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2.7.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελεκεξώλεη γηα ηελ πξώηε επίζεκε επίζθεςε πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ζηα γξαθεία ηνπ Πσκαηείνπ ζηελ Ξηνιεκαΐδα, ν Βνπιεπηήο ΠΟΗΕΑ 
ηεο Ξ.Δ. Θνδάλεο θ. Κίκεο Γεκεηξηάδεο. Θαηά ηε ζπλάληεζε ηέζεθαλ πξνο 

ζπδήηεζε «όια ηα ηξέρνληα δεηήκαηα, θαζώο θαη απηά πνπ άπηνληαη ησλ 
εξγαδόκελσλ θαη ηεο ΓΔΖ θαη ην πώο απηά δηαγξάθνληαη ζηελ παξνύζα ζπγθπξία». 

8.7.2015: Έρνληαο επηζθεθζεί ην Γξαθείν Θηλήζεσο ηνπ ΙΘΓΚ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ 
ελεκεξώλεη κε ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γξαθείνπ (θαηλνύξηα ιεσθνξεία δηαθόξσλ 
ζέζεσλ) πνπ είρε ρξνλνδηάγξακκα νινθιήξσζεο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015.  

21.7.2015: Κε Γειηίν ηνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελεκεξώλεη γηα ηελ επίζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηεί, αληηπξνζσπεία ηνπ, ζηε Πεξβία απνδερόκελνο πξόζθιεζε ησλ 
ζπλαδέιθσλ Νξύρσλ πξνθεηκέλνπ λα παξαζηνύλ ζηηο εθδειώζεηο πξνο ηηκήλ ηνπ 

πξνζηάηε ησλ ιηγληησξύρσλ Αγ. Ξξνθνπίνπ. Πην πεξηζώξην ησλ εθδειώζεσλ, ε 
αληηπξνζσπεία ηνπ ζσκαηείνπ εθηόο από ηελ ζπλάληεζε πνπ έρεη κε ππνπξγηθά 
ζηειέρε θαη ζσκαηεία, πξαγκαηνπνίεζε θαη επίζθεςε ζην Νξπρείν «TAMNAVA 

WEST» 
4.8.2015:Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ βγάδεη ζηε δεκνζηόηεηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ Αγώλα 

Γξόκνπ «Κλήκεο Ιηγλίηε 2015» πνπ θάζε ρξόλν ζπγθεληξώλεη ζπκκεηνρέο από 
νιόθιεξε ηε ρώξα. Ρν 2015 (ζηηο 13 Πεπηεκβξίνπ) πξαγκαηνπνηήζεθε, ζε 
ζπλεξγαζία πάληα κε ηε ΓΔΖ, ε 7ε δηνξγάλσζε πνπ μεθίλεζε θαη νινθιεξώζεθε κε 

απόιπηε επηηπρία.  
26.8.2015: Κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ Βάζεσλ ζηηο 26 Απγνύζηνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ 

κε Γειηίν Ρύπνπ, ζπγραίξεη όινπο όζνπο ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία ησλ 
Ξαλειιαδηθώλ Δμεηάζεσλ θαη εηδηθά ηνπο επηηπρόληεο, επρόκελνο θαιή πξόνδν θαη 
δύλακε γηα ηε θνίηεζε ζηελ Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε. 

28.8.2015: Θαηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηελ 
Ξαξαζθεπή 28 Απγνύζηνπ ην Ξξνεδξείν ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ θάλεη εθηελή αλαθνξά ζηα 

πεπξαγκέλα θαη ηηο δξάζεηο πνπ αλέπηπμε ην ζπλδηθάην θαηά ηνπο ζεξηλνύο κήλεο 
ελώ γίλεηαη θαη έλαο πξνγξακκαηηζκόο δξάζεο. Ξεξαηηέξσ ην Πσκαηείν εθδίδεη 
Γειηίν Ρύπνπ κε ην νπνίν ζπκπαξίζηαηαη ζηελ θηλεηνπνίεζε ησλ νξύρσλ ζηηο 

Πθνπξηέο Σαιθηδηθήο επηζεκαίλνληαο όηη «Νη εξγαδόκελνη ζηα κεηαιιεία ηεο 
Σαιθηδηθήο είλαη δηεθδηθεηέο ησλ απηνλόεησλ θαη αγσλίδνληαη γηα λα δηαηεξήζνπλ 

απηό πνπ ζήκεξα απνηειεί ¨επινγία¨ λα ην έρεη θάπνηνο. Ρν δηθαίσκά δειαδή ζηελ 
εξγαζία, γηα λα κπνξνύλ λα δνπλ κε αμηνπξέπεηα θαη λα ζπληεξνύλ ηηο νηθνγέλεηέο 
ηνπο». 

2.9.2015: Κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ απεπζύλεη θάιεζκα γηα 
δπλακηθή ζπκκεηνρή ζην ζπιιαιεηήξην ηεο ΓΔΘ επηζεκαίλνληαο ηελ αλάγθε γηα 

καδηθό παξώλ ώζηε «λα εθθξάζνπκε πεξηζζόηεξν δπλακηθά από πνηέ ηελ 
αγαλάθηεζε θαη ηελ απνδνθηκαζία καο ζηα κέηξα ιηηόηεηαο, αλεξγίαο, θηώρεηαο θαη 
ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο».  

8.9.2015: Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ αγώλα «Κλήκεο Ιηγλίηε» θαιεί ηα ΚΚΔ 
ζε ζπλέληεπμε ηύπνπ (ζηηο 9.9.2015) πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξώζεη γηα ηε 

δηνξγάλσζε θαη λα απεπζύλεη θάιεζκα ζπκκεηνρήο ηνπ θόζκνπ πξνθεηκέλνπ λα 
ζηεξίμεη ηνπο εθαηνληάδεο ζπκκεηέρνληεο. 

9.9.2015: Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ Ξαλειιελίνπ Αγώλα δξόκνπ «Κλήκεο 
Ιηγλίηε» πξαγκαηνπνηεί ζπλέληεπμε ηύπνπ επηζεκαίλνληαο ην ζηόρν ηεο 
δηνξγάλσζεο πνπ είλαη λα ηηκήζεη ηνπο ζαλόληεο εξγαδόκελνπο αιιά θαη όινπο 

όζνπο ζπλερίδνπλ λα θαηαζέηνπλ ηνλ θόπν ηνπο γηα ηελ παξαγσγή Ζ/Δ. Ξαξάιιεια 
θαινύλ  θόζκν θαη αζιεηέο λα ζηεξίμνπλ γηα κία αθόκα θνξά ηνλ ζεζκό, δίδνληαο 

δπλακηθά ην παξώλ ηνπο.  
12.9.2015: Ρν πξσί ηνπ Παββάηνπ 12 Πεπηεκβξίνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ηειεί ην 

εηήζην κλεκόζπλν ππέξ ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ράζεθαλ ελ ώξα θαζήθνληνο. Κία 
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εθδήισζε πνπ ηηκά ηνπο ζαλόληεο θαη ζπκίδεη ηελ αλαγθαηόηεηα λα ιακβάλνληαη όια 
ηα κέηξα αζθάιεηαο γηαηί ΡΗΞΝΡΑ ΓΔΛ ΑΜΗΕΔΗ ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΘΟΩΞΗΛΖ 
ΕΩΖ.  

13.9.2015: Ρελ Θπξηαθή 13/9 ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξαγκαηνπνηεί κε απόιπηε 
επηηπρία ηνλ 7ν Ξαλειιήλην Αγώλα Γξόκνπ «Κλήκεο Ιηγλίηε» πνπ ην 2015 έζπαζε 

ξεθόξ ζπκκεηνρώλ κε 750 αηηήζεηο θαη 464 ηειηθνύο ζπκκεηέρνληεο. Αζιεηέο θαη 
δξνκείο όισλ ησλ ειηθηώλ από πνιιά κέξε ηεο ρώξαο, ζπκκεηείραλ ζηνλ αγώλα 

αλεβάδνληαο ηε δηνξγάλσζε «ζην πξώην ζθαιί ηνπ βάζξνπ» θαζηζηώληαο ηνπο 
όινπο: ΛΗΘΖΡΔΠ. 

1.10.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, ζε Γειηίν ηνπ, θαηαδηθάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

νη ππεύζπλνη δηαρεηξίζηεθαλ ην ζέκα ηεο έθδνζεο αδείαο πξνθεηκέλνπ λα μεθηλήζεη 
απξόζθνπηα ε ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξηνιεκαΐδα θαη 

ζπκκεηέρεη ζε θηλεηνπνίεζε/θαηάιεςε ηνπ Γεκαξρείνπ Δνξδαίαο (πνπ 
πξαγκαηνπνίεζαλ νη γνλείο). Ξαξάιιεια, ζε κία ζπκβνιηθή θίλεζε πξαγκαηνπνηεί 
θαηάιεςε ζηνλ πύξγν ειέγρνπ ηνπ Νξπρείνπ Καπξνπεγήο. 

7.10.2015: Ρν δηθαίσκα ηνπ θάζε εξγαδόκελνπ ζηελ αμηνπξεπή εξγαζία, 
επηζεκαίλεη θαη αλαδεηθλύεη ην Πσκαηείν, κε Γειηίν ηνπ ηελ Ξαγθόζκηα εκέξα 

Αμηνπξεπνύο Δξγαζίαο (7/10). Πην Γειηίν, κεηαμύ άιισλ, επηζεκαίλεηαη θαη «ε 
ππνρξέσζε ηεο Δπηρείξεζεο λα θξνληίδεη γηα ηε δηαρξνληθή ύπαξμε αμηνπξεπώλ 
ζπλζεθώλ δηαζθαιίδνληαο πξσηίζησο ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδόκελσλ, πνπ γηα ηνλ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ απνηειεί ην βαζηθό θξηηήξην ηεο δεκηνπξγίαο ησλ πξνζδνθώκελσλ 
αμηνπξεπώλ ζπλζεθώλ». 

9.10.2015: Ρν Ξξνεδξείν ηνπ Πσκαηείνπ, όπσο θάζε ρξόλν, ζπκκεηείρε ζηελ 
εθδήισζε γηα ηελ Κάρε ηεο Ζιεθηξηθήο θαη από ην Θεξαηζίλη ζηέιλεη ην κήλπκα όηη 
«Ζ Κάρε ηεο Ζιεθηξηθήο απνηειεί έλα δηαρξνληθό παξάδεηγκα γηα ην Διιεληθό 

Έζλνο. Ξνιύ, δε, ίζσο πεξηζζόηεξν γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε ΓΔΖ πνπ ηα 
ηειεπηαία ρξόληα δίδνπλ θαζεκεξηλά έλαλ αγώλα πνπ ζηνλ ηειηθό ηνπ ζηόρν 

«ζπλαληά» ηηο αμίεο θαη ηα ηδαληθά ηνπ αγώλα πνπ έγηλε πξηλ από 71 ρξόληα». 
12.10.2015: Κε επηζηνιή ηνπ ζηνλ Αληηπεξηθεξεηάξρε ΞΔ Θνδάλεο 

θ.Ξιαθεληά ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ηελ Γεπηέξα 12/10 δεηά ηελ άκεζε παξέκβαζή ηνπ 

πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζπληήξεζε, ζήκαλζε θαη δηαγξάκκηζε θαηά κήθνο ηεο παιαηάο 
ΔΝ Ξηνι/δαο – Θνδάλεο θαζώο ζε πνιιά ζεκεία ε ζήκαλζε ήην αλύπαξθηε κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θίλδπλνη γηα ηε δσή θαη αζθάιεηα ησλ δηεξρόκελσλ.  
20.10.2015:Κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ πνπξγό Δξγαζίαο, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δεηά 

ηε ζπγθξόηεζε επηηξνπώλ θξίζεσο εξγαηηθώλ αηπρεκάησλ, ππνγξακκίδνληαο 

ραξαθηεξηζηηθά «Ξξηλ βξεζνύκε ζηελ πνιύ δπζάξεζηε ζέζε λα ζαο ελεκεξώζνπκε 
γηα έλα αθόκα εξγαηηθό αηύρεκα, ζαο θαινύκε λα πξάμεηε ηα δένληα θαη απηνλόεηα 

ΑΞΑΗΡΩΛΡΑΠ λα πξνβείηε ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ 
ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαδηθαζηώλ εθ ησλ νπνίσλ 
εμαξηώληαη ΑΛΘΟΩΞΗΛΔΠ ΕΩΔΠ».  

23.10.2015: Ρν Πσκαηείν ζπκκεηείρε ζηελ εκεξίδα πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ, 
ζην ακθηζέαηξν ηεο ΠΡΔΞΝ, ε Γεληθή Γηεύζπλζε Νξπρείσλ θαη ε Γηεύζπλζε γείαο 

θαη Αζθάιεηαο ζηελ Δξγαζία, ζην πιαίζην ηεο εβδνκάδαο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα γείαο θαη Αζθάιεηαο θαη είρε σο ζέκα «Κεδέλ αηπρήκαηα 

ζηνπο ρώξνπο ησλ Νξπρείσλ». Ρελ εκεξίδα ραηξέηηζε ν Ξξόεδξνο ηνπ Πσκαηείνπ 
ππνγξακκίδνληαο κεηαμύ άιισλ: «Ρν Πσκαηείν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, είρε θαη έρεη ην δήηεκα 
απηό ζηελ πξώηε γξακκή ησλ δηεθδηθήζεώλ ηνπ. Νη ζέζεηο καο ζηαζεξέο θαη 

αδηαπξαγκάηεπηεο ζηεξίρζεθαλ πάληα ζε απηό πνπ ζήκεξα έθζαζε λα απνηειεί ην 
κόην ηνπ Πσκαηείνπ: ΡΗΞΝΡΑ ΓΔΛ ΑΜΗΕΔΗ ΞΔΟΗΠΠΝΡΔΟΝ ΑΞΝ ΡΖΛ ΑΛΘΟΩΞΗΛΖ 

ΕΩΖ». 
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3.11.2015: Κε Γειηίν Ρύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζπγραίξεη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ 
πνηνκέα Φύιαμεο ΙΘΓΚ πνπ θαηάθεξαλ λα απνηξέςνπλ κία αθόκα απόπεηξα 
θινπήο ραιθνύ ζην ρώξν ηνπ Θπξίνπ Ξεδίνπ.  

9.11.2105: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ δειώλεη ηε ζπκκεηνρή 
ηνπ ζηελ Γεληθή απεξγία ηεο 12εο Λνεκβξίνπ θαιώληαο ζε ζπκκεηνρή εξγαδόκελνπο, 

αλέξγνπο, ζπληαμηνύρνπο πξνθεηκέλνπ λα εθθξάζνπλ ελ νκνβξνληία ηελ αληίζεζή 
ηνπο ζηηο βάλαπζεο πνιηηηθέο θαη ηα όζα ζθιεξά πξνβιέπνληαη ζην 3ν Κλεκόλην. 

9.11.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελεκεξώλεη γηα ηε ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ 
Ξξόεδξν θαη Γηεπζύλνληα Πύκβνπιν ηεο ΓΔΖ Α.Δ επί όισλ ησλ αλνηρηώλ 
εξγαζηαθώλ δεηεκάησλ αιιά θαη απηώλ πνπ άπηνληαη ηεο Δπηρείξεζεο. Ζ ζπλάληεζε 

είρε γίλεη ζηελ Αζήλα ηελ Ξαξαζθεπή 6 Λνεκβξίνπ παξνπζία ΓΔΛΝΞ θαη 
εθπξνζώπσλ εξγαδνκέλσλ ζην Γ.Π ηεο ΓΔΖ.  

9.11.2015: Κε επηζηνιή πξνο ΓΔΛΝΞ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δεηά ηελ εθαξκνγή ηεο 
απόθαζεο ηνπ Γ.Π ΓΔΛΝΞ ζρεηηθά κε ηελ παξαθξάηεζε ηεο έθηαθηεο εηζθνξάο θαη 
δειώλεη πσο ζε πεξίπησζε πνπ δελ γίλνπλ νη ζρεηηθέο θηλήζεηο, ζα πξνρσξήζεη ζε 

αλαζεώξεζε ησλ απνθάζεώλ ηνπ.  
15.11.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ (κε αθνξκή ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην 

Ξαξίζη) θαηαδηθάδεη –κε Γειηίν Ρύπνπ- ηελ βία, ηνλ θαλαηηζκό, ηελ ηξνκνθξαηία 
επηζεκαίλνληαο όηη κόλν καδηθά αληηζηεθόκελνη θαη καρόκελνη κπνξεί λα κπεη έλα 
ηέινο ζηελ πξόζεζε ησλ ηξνκνθξαηώλ λα ζπέξλνπλ ηνλ ζάλαην θαη ηνλ παληθό. 

16.11.2015: Κήλπκα ΠΞΑΟΡΑΘΝ γηα ηελ εμέγεξζε ηνπ Ξνιπηερλείνπ θαη ην 
δηαρξνληθό κήλπκα ηεο αληίζηαζεο θαη αληίδξαζεο «ελάληηα ζε θάζε ηη πνπ 

επηβνπιεύεηαη ηελ ειεπζεξία (ηελ θάζε είδνπο ειεπζεξία) θαη ηεο αμίεο καο σο 
Έζλνο».  

17.11.2015: Ρν Ξξνεδξείν ηνπ Πσκαηείνπ, εβξηζθόκελν ελ Αζήλαηο θαηαζέηεη 

ζηεθάλη ζηε κλήκε ησλ εξώσλ ηνπ Ξνιπηερλείνπ. 
25.11.2015: Ρελ πξόζεζή ηνπ λα κελ δείμεη θακία αλνρή ζε πεξαηηέξσ 

νιηγσξία ζρεηηθά κε ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ Ξαηδηθνύ 
Πηαζκνύ ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξηνιεκαΐδα, επηζεκαίλεη ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζε επηζηνιή ηνπ πξνο 
ηνλ Ξξόεδξν ηεο ΓΔΖ, απαηηώληαο ηε ιήςε κέηξσλ πνπ ζα δηεπζεηήζνπλ άκεζα ην 

δήηεκα. 
26.11.2015: Κε Γειηίν Ρύπνπ αξγά ην απόγεπκα ηεο 26εο ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ 

ελεκεξώλεη γηα ηηο ζεηηθέο εμειίμεηο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ ζπλεδξίαζε ηνπ 
Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ Α.Δ ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ 
ηεο ΓΔΖ αθνύ κέζα από ηε δηαδηθαζία πξνέθπςε όηη μεπεξληνύληαη ηα λνκνηερληθά 

πξνζθόκκαηα.  
30.11.2015: Ρν Πσκαηείν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ γηα ην έηνο 2015, επέιεμε λα ζπκεζεί 

ηελ πξσηνβνπιία θαη ην κήλπκα πνπ έζηεηιαλ κέζσ απηήο νη άλζξσπνη ηεο ¨24 
Media¨  ην 2014, πνπ έλσζαλ ηηο θσλέο ηνπο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπο γηα λα ζηείινπλ 
έλα κήλπκα λίθεο απέλαληη ζηνλ ηό ηνπ AIDS: «Δίκαζηε όινη θαη είλαη κόλν ηνπ. Καδί 

κπνξνύκε λα ληθήζνπκε. Καδί ζα ληθήζνπκε». 
1.12.2015: Κε ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελόςεη ηεο Γεληθήο 

Απεξγίαο ηεο ΓΠΔΔ γηα ηηο 3 Γεθεκβξίνπ, απεπζύλεη θάιεζκα ζε εξγαδόκελνπο, 
ζπληαμηνύρνπο, αλέξγνπο γηα καδηθή ζπκκεηνρή πξνθεηκέλνπ «κε ηελ απεξγία λα 

ζηείινπκε δπλαηά ην κήλπκα πνπ πξέπεη λα ιάβνπλ θπβεξλώληεο θαη ζεζκνί θαη δελ 
είλαη άιιν από ην όηη νη αληνρέο θαη νη αλνρέο έρνπλ πηα εμαληιεζεί».  

1.12.2015: Κε αθνξκή ηελ εκέξα ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξία, ζε ζρεηηθό 

Γειηίν ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κεηαμύ άιισλ ζεκεηώλεη πσο ην ζσκαηείν «πηνζεηώληαο 
απνιύησο ηε ζύλζεκα «όινη δηαθνξεηηθνί, όινη ίζνη», ζηήξημε δηαρξνληθά 

δξαζηεξηόηεηεο θαη αγσληζηηθέο παξεκβάζεηο ηνπ αλαπεξηθνύ θηλήκαηνο 
πξνζδνθώληαο ηελ άξζε θάζε κνξθήο πξνθαηάιεςεο θαη ηελ απνθαηάζηαζε 
ζηξεβιώζεσλ πνπ μεθηλνύλ από ην δήηεκα ηεο πξνζπειαζηκόηεηαο θαη θαηαιήγνπλ 
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ζηε αλαγθαία, θαζεκεξηλή παξνπζία/δξαζηεξηόηεηα ησλ αηόκσλ κε ηδηαηηεξόηεηεο 
ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. 

1.12.2015: Γηα ηηο δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλέπηπμε ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο 

(δξάζεηο-παξεκβάζεηο-ελεκεξώζεηο) θπξίσο επί δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηόζν ζηνπο 
εξγαδόκελνπο όζν θαη ζηε επηρείξεζε, ελεκέξσζε, ην Ξξνεδξείν, ην ζώκα ηνπ 

Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαηά ηελ ηνπ ζπλεδξίαζή ηνπ ηελ 1ε ηνπ Γεθέκβξε. ΓΔΖ, 
ΑΓΚΖΔ, ιηγλίηεο, πξνζιήςεηο, 8κελήηεο, «Ξηνιεκαΐδα V», Γεληθή Απεξγία, ήηαλ ηα 

ζεκαληηθόηεξα ζέκαηα πνπ ζπδεηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλεδξίαζεο. 
2.12.2015: Ρνλ θ. Πηέθαλν Μεθαιάθε, Γξακκαηέα ηεο Θεληξηθήο Ξνιηηηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ ΞΑΠΝΘ, ππνδέρζεθε (ζηηο 2/12) ην Ξξνεδξείν θαη ζηειέρε ηνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζηα γξαθεία ηνπ Πσκαηείνπ ζηελ Ξηνιεκαΐδα, ηθαλνπνηώληαο ην αίηεκα 
ηνπ θ. Μεθαιάθε γηα κία ζπλάληεζε πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηα ηξέρνληα 

ελεξγεηαθά δεηήκαηα, αλαγλσξίδνληαο ηελ ελδειερή θαη έγθαηξε ελεκέξσζε πνπ 
είλαη ζε ζέζε λα έρεη ην ζσκαηείν. 

4.12.2015: Αλήκεξα ηεο γηνξηήο ηεο πξνζηάηηδαο ησλ ιηγληησξύρσλ Αγ. 

Βαξβάξαο, έλα αθόκα εξγαηηθό αηύρεκα έξρεηαη λα ηαξάμεη ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ 
εξγαδόκελσλ, απνδεηθλύνληαο κε ηνλ πην ηξαγηθό ηξόπν ηα ειιηπή κέηξα ζηνπο 

ρώξνπο εξγαζίαο θαη ηελ δηαρξνληθή αλνρή θαη νιηγσξία ησλ ππεπζύλσλ. Κε 
ζρεηηθό Γειηίν, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαηαδηθάδεη ηελ θαηάζηαζε θαη ζπιιππείηαη ηελ 
νηθνγέλεηα ηνπ εθιηπόληνο.  

7.12.2015: Κε ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ, ην Πσκαηείν αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρία 
πνπ ζεκείσζαλ νη κνπζηθέο εθδειώζεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηηο 4 & 5 ηνπ κήλα 

ζηελ Ξηνιεκαΐδα θαη ζηελ Θνδάλε, κε ζέκα «Ππλάληεζε Σνξσδηώλ». Γηα Ρξίηε 
ζπλερή ρξνληθά ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαη ΓΔΖ – ΓΔΓΓΖΔ, ζπλδηνξγάλσζαλ κία εθδήισζε 
πνπ κάγεςε ην θνηλό ηεο πεξηνρήο. Νη ρνξσδίεο πνπ ζπκκεηείραλ είραλ κία 

εμαηξεηηθή παξνπζία θαζειώλνληαο ην θηιόκνπζν θνηλό.  
7.12.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ αλαθνηλώλεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Ξαλθνδαλίηηθν 

Ππιιαιεηήξην ηεο Ρεηάξηεο 9/12 «γηα λα απαηηήζνπκε ην δηθαίσκα ζηελ πγεία» θαη 
θαιεί ζε δπλακηθή παξνπζία εξγαδόκελνπο αιιά θαη όιν ηνλ θόζκν «γηα λα κελ 
επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα παίδεη κε ηελ πγεία καο».  

8.12.2015: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζπγραίξεη ηνλ Άξε Βαηάιε γηα ηελ εθινγή ηνπ ζην 
Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην ηεο ΓΔΖ Α.Δ, εθθξάδνληαο ζε ζρεηηθό επρεηήξην κήλπκα ηελ 

βεβαηόηεηα όηη ν ζπλάδειθνο ζα θαηαβάιεη ηελ κέγηζηε δπλαηή πξνζπάζεηα γηα ην 
θαιό ηεο Δπηρείξεζεο, ησλ εξγαδόκελσλ, ηνπ Έιιελα θαηαλαισηή.  

22.12.2015: Κε αλαθνίλσζε ηύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ελεκεξώλεη γηα ηελ 

αλαζηνιή ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ λνζειεπηηθνύ πξνζσπηθνύ ζην ΙΘΓΚ, ζεηηθή 
εμέιημε πνπ επεηεύρζε έπεηηα από επαθέο ηνπ ζσκαηείνπ ζηελ Αζήλα κε Γηεπζπληηθά 

Πηειέρε ηεο Δπηρείξεζεο.  
7.1.2016: «Persona non grata» ραξαθηεξίδεη ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ηνλ θππνπξγό 

Θνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, ζην άθνπζκα ηεο έιεπζήο ηνπ ζηελ Θνδάλε ηελ 

Ξαξαζθεπή 8/1. Κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ ζρεδίνπ αζθαιηζηηθώλ κεηαξξπζκίζεσλ, 
ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηύπνπ ζηηο 7 Ηαλνπαξίνπ είρε δηακελύζεη ζηνλ 

θ. πθππνπξγό πσο είλαη αλεπηζύκεηνο θαη ζα ζπλαληήζεη κπξνζηά ηνπ 
εμνξγηζκέλνπο θαη αδηθεκέλνπο αλζξώπνπο.  

12.1.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαηαδηθάδεη ηελ επίζεζε κε βόκβεο κνιόηνθ πνπ 
εμαπέιπζαλ θνπθνπινθόξνη ην απόγεπκα ηεο 12εο Ηαλνπαξίνπ θαη είραλ σο ζηόρν 
ζηαζκεπκέλα νρήκαηα ηεο ΓΔΖ πνπ βξίζθνληαλ έμσ από ην θηίξην πνπ ζηεγάδεη ηα 

γξαθεία ηεο Δπηρείξεζεο ζηελ νδό Σαιθνθνλδύιε ζην θέληξν ησλ Αζελώλ. 
Ξαξάιιεια ζπλεράξε ηνπο άλδξεο ηεο θύιαμεο/αζθάιεηαο ηνπ θηηξίνπ γηα ηελ 

άκεζε επέκβαζή ηνπο, απνηξέπνληαο ηα ρεηξόηεξα. 
14.1.2016: Νη ηειεπηαίεο εμειίμεηο γηα ην Αζθαιηζηηθό θαη ηε κείσζε ηνπ 

πιαθόλ, απνηέιεζε ην αληηθείκελν ηεο έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ 
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Ππκβνπιίνπ ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζηηο 14/1 πξνθεηκέλνπ λα θαζνξηζηεί ε ζηάζε ηνπ 
ζσκαηείνπ θαη λα αλαιάβεη άκεζεο δξάζεηο πξνθεηκέλνπ «λα εθδειώζεη ηελ θάζεηε 
αληίδξαζή ηνπ ζηηο λέεο κεηώζεηο κηζζώλ πνπ γίλνληαη ζε κία πεξίνδν πνπ νη 

εξγαδόκελνη ζηε ΓΔΖ έρνπλ ήδε ππνζηεί ηεξάζηηεο θαη ζπλερόκελεο κεηώζεηο θαη 
έρνπλ ήδε ζεθώζεη κεγάιν βάξνο ηηο ¨πξνζπάζεηαο¨ γηα έμνδν ηεο ρώξαο από ην 

ηέικα». Ρν ζσκαηείν ιακβάλεη απόθαζε γηα «αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο θάζε 
κνξθήο θαη δηάξθεηαο, πνπ ζηηο 20 ηνπ κήλα νξηνζεηνύλ ηελ έλαξμε απεξγηαθώλ 

κέηξσλ». 
20.1.2016: Κε ζρεηηθό Γειηίν, ην Πσκαηείν αλαθέξεηαη ζηελ επηηπρή έλαξμε 

ησλ απεξγηαθώλ κέηξσλ, σο ζπλέρεηα ησλ αγσληζηηθώλ θηλεηνπνηήζεσλ, όπσο θαη 

είρε απνθαζίζεη θαηά ηε δηάξθεηα έθηαθηεο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ 
Ππκβνπιίνπ, κε ζέκα ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο (Αζθαιηζηηθό & κείσζε ηνπ πιαθόλ) 

πνπ θέξλνπλ λέεο δπζρέξεηεο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε ΓΔΖ. 
20.1.2016: Απόιπηα ηαπηηζκέλνο κε ηελ ζέζε ησλ Δπηζηεκνληθώλ Φνξέσλ θαη 

ησλ Δπαγγεικαηηθώλ Δπηκειεηεξίσλ ηεο Γπηηθήο Καθεδνλίαο πνπ δεηνύλ ηελ άκεζε 

απόζπξζή ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνζρεδίνπ ηνπ αζθαιηζηηθνύ λνκνζρεδίνπ δηόηη κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ απνδνκεί πιήξσο ην ζύζηεκα θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ππνζεθεύεη κε 

ην ρεηξόηεξν ηξόπν ην παξόλ θαη ην κέιινλ καο, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ αλαθνηλώλεη κε 
ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ όηη ζηεξίδεη θαη ζπκκεηέρεη ζηελ Αλνηρηή Ππγθέληξσζε 
Γηακαξηπξίαο ησλ Φνξέσλ ηεο Ξεξηθέξεηαο ζηηο 21/1. 

23.1.2016:Δλδειερή ελεκέξσζε επί ησλ ηειεπηαίσλ εμειίμεσλ ζηα ζέκαηα ηεο 
ΓΔΖ, γηα ην δήηεκα ηνπ Αζθαιηζηηθνύ, γηα ηηο λέεο κεηώζεηο κηζζώλ, γηα ηηο ηξαγηθέο 

ειιείςεηο πξνζσπηθνύ θαη ηα εξγαηηθά αηπρήκαηα, γηα ην ζέκα ηνπ ΑΓΚΖΔ, γηα ηα 
ΛΝΚΔ, ηελ Αινπκίληνλ αιιά θαη γηα ην ζέκα ησλ ιηγληηώλ ηεο Γξάκαο είρε ηελ 
επθαηξία λα θάλεη ζηνλ Αλεμάξηεην Δπξσβνπιεπηή Λόηε Καξηά, ην Πσ.Ξ ηνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζην Ππγθξόηεκα ηνπ Λέζηνπ θαηά ηε ζπλάληεζή ηνπο (ζηηο 22/1). 
28.1.2016: Κε θνηλό Γειηίν Ρύπνπ, ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαη ΓΔΛΝΞ ελεκεξώλνπλ γηα 

ηε ζπλάληεζε πνπ είραλ κε ηνλ ππνπξγό ΞΔΛ θ. Πθνπξιέηε κε αθνξκή ηα 
απεξγηαθά κέηξα ηνπ Πσκαηείνπ. Ζ ζπλάληεζε έγηλε ζε ζεηηθό θιίκα θαζώο 
εθθξάζηεθε ε θαηαλόεζή ηνπ πνπξγνύ γηα ηα δεηήκαηα ησλ εξγαδόκελσλ αιιά θαη  

ε πξόζεζή ηνπ λα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεύζπλζε εμεύξεζεο ιύζεσλ. πνπξγόο 
θάλεθε λα αληηιακβάλεηαη απνιύησο ηηο ηδηαηηεξόηεηεο πνπ ππάξρνπλ (θαζόηη ην 

πξνζσπηθό ηνπ Νκίινπ ΓΔΖ είλαη ππνρξεσκέλν λα εξγάδεηαη πνιιέο πεξηζζόηεξεο 
ώξεο από ην Λόκηκν 8σξν), δεζκεπόκελνο λα βνεζήζεη, έηζη ώζηε ην αξκόδην 
πνπξγείν, ην πνπξγείν Νηθνλνκηθώλ, λα αληηιεθζεί ηελ αλάγθε άκεζεο επίιπζήο 

ηνπο. 
29.1.2016: Θάιεζκα γηα δπλακηθή ζπκκεηνρή ηόζν ζην Ξαλαηηηθό 

Ππιιαιεηήξην ηεο 3εο Φεβξνπαξίνπ όζν θαη ζηε Γεληθή Απεξγία ηεο 4εο 
Φεβξνπαξίνπ, απεπζύλεη κέζα από ζρεηηθή Αλαθνίλσζε Ρύπνπ ην Πσκαηείν ζηηο 
29/2. Αλαιύνληαο ηνπο ιόγνπο πνπ νδεγνύλ ζε γεληθό μεζεθσκό θαη επηζεκαίλνληαο 

ηελ αλαγθαηόηεηα ζθνδξήο αληίδξαζεο γηα αλαηξνπή ησλ Κλεκνληαθώλ Πρεδίσλ, ν 
ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ππνγξακκίδεη ηελ αλάγθε ζηήξημεο ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ 

από όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο, από όιν ηνλ θόζκν. 
30.1.2016: Ρν ζσκαηείν θόβεη ηελ πξσηνρξνληάηηθε πίηα ηνπ θαη παξάιιεια 

πξαγκαηνπνηεί ζπλεδξίαζε ηνπ Γ.Π, κε ην Ξαλλαηηθό Ππιιαιεηήξην θαη ηελ Γεληθή 
Απεξγία (ηεο 4εο Φεβξνπαξίνπ) λα θαηέρνπλ πξώηε ζέζε ζηελ αηδέληα. Ξαξάιιεια 
γίλεηαη θαη έλαο απνινγηζκόο ησλ δξάζεσλ – επαθώλ – θηλεηνπνηήζεσλ ηνπ 

Πσκαηείνπ γηα ηνπο ηειεπηαίνπο ελώ γηα κία αθόκα θνξά θαινύληαη ΝΙΝΗ ζε 
ζπκκεηνρή θαη αληίδξαζε ελάληηα ζηελ Αζθαιηζηηθή Κεηαξξύζκηζε, ελάληηα ζηελ 

πώιεζε ηνπ ΑΓΚΖΔ. 
3.2.2016: Πε κία πξνζπάζεηα λα δνζεί ν ρξόλνο θαη ε δπλαηόηεηα ζηνλ 

Ξξόεδξν ηεο ΓΔΖ Κ. Ξαλαγησηάθε –όπσο ν ίδηνο είρε δεηήζεη από ην ζπλδηθάην- 

http://www.spartakos-dei.gr/
mailto:info@spartakos-dei.gr


 
Βασ. Κων/νου 4 (1ος Όροφος) – Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα Vas. Konstantinou 4 str.1 floor, Ptolemaida, 50200 

Τηλέφωνα, tel : 24630 – 21211 – 21212 –54251  Φαξ fax.. 2463021213 Κοζάνη:2461029802,  
www.spartakos-dei.gr  info@spartakos- dei.gr 

 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη κε ηνλ αξκόδην πνπξγό ηα δεηήκαηα πνπ έρεη βάιεη ην 
Πσκαηείν, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε ζρεηηθό Γ.Ρ θάλεη γλσζηό πσο αλαζηέιιεη (από ηελ 
Ξαξαζθεπή 5/2/2016) ηα απεξγηαθά κέηξα πνπ από ηηο 20 Ηαλνπαξίνπ είραλ ηεζεί ζε 

εθαξκνγή κε απόιπηε επηηπρία θαζώο έηπραλ ηεο ζπληξηπηηθήο ζηήξημεο ησλ 
εξγαδόκελσλ. 

3.2.2016: Γηα «Θεξαπλό ελ αηζξία» θάλεη ιόγν ην Πσκαηείν αλαθεξόκελν (ζε 
Γ.Ρ) ζηελ αλνηρηή πξόηαζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο ΓΔΖ θ. Καλώιε Ξαλαγησηάθε πξνο 

ηδηώηεο επελδπηέο γηα ηελ απεπζείαο πώιεζε παγίσλ ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο 
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ πξόηαζε απηή –όπσο επεζήκαλε ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ- «έγηλε 
δεκόζηα, ρσξίο λα πξνεγεζεί θαλελόο είδνπο δηαβνύιεπζε, θαλελόο είδνπο 

ζπδήηεζεο (εληόο θαη εθηόο ηεο εηαηξίαο), θαζώο –σο θαίλεηαη- «ΘΑΛΔΛΑΠ ΓΔΛ 
ΓΛΩΟΗΕΔ ΡΗΞΝΡΑ», ηόζν ζε επίπεδν ζηειερώλ ηεο εηαηξίαο, όζν θαη ζε επίπεδν 

Ππλδηθάησλ θαη θπζηθά Δξγαδόκελσλ. Αλ ε θπβέξλεζε ηεο ¨δεύηεξε θνξά 
ΑΟΗΠΡΔΟΑ, ΠΟΗΕΑ-ΑΛΔΙ¨ απνθάζηζε λα μεπνπιήζεη θαη ηελ ΓΔΖ, ζα καο βξεη 
απέλαληη όπσο καο βξήθαλ θαη νη πξνεγνύκελεο Θπβεξλήζεηο» θαηέιεγε ην Γειηίν 

Ρύπνπ.  
4.2.2016: Γηα ηελ ζπλάληεζε πνπ είρε κε ηνλ πεξηθεξεηάξρε ην Ξξνεδξείν ηνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ (κε αθνξκή ηελ πξόηαζε Ξαλαγησηάθε ζηνπο ηδηώηεο), ελεκέξσλε ην 
ζσκαηείν κε Γειηίν Ρύπνπ ζηηο 4/2. Ζ αλαζηάησζε θαη θηλεηνπνίεζε ηνπ ζσκαηείνπ 
είρε ζαλ απνηέιεζκα, ε ΓΔΖ λα πξνρσξήζεη ζηελ έθδνζε Γειηίνπ Ρύπνπ πνπ δελ 

ηθαλνπνίεζε όκσο νύηε ην ζσκαηείν νύηε θαη ηελ πεξηθέξεηα πνπ θάιεζαλ ηνλ 
Ξξόεδξν ηεο ΓΔΖ λα δώζεη πεξαηηέξσ δηεπθξηλήζεηο.  

11.2.2016: Κε Δπηζηνιή-Γηακαξηπξία ηνπ πξνο ηνλ Ξξόεδξν ηνπ ΡΑΡΔΘΩ, ην 
Πσκαηείν εθθξάδεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλόο ηεο απξνθάιππηεο 
θαζπζηέξεζεο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ παηδηθνύ ζηαζκνύ ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξηνιεκαΐδα, 

απαηηώληαο εμεγήζεηο. Πηελ επηζηνιή, ην Πσκαηείν αθήλεη αηρκέο πσο αλ δελ 
δνζνύλ νη εμεγήζεηο, «ηόηε γηα εκάο πιένλ ζα ζεκαίλεη όηη εζθεκκέλα ε θαηάζηαζε 

ζπληεξείηαη από θάπνηνπο, πνπ ζέινπλ λα εμππεξεηήζνπλ αιιόηξηα ζπκθέξνληα». 
15.2.2016: Κε αθνξκή ηελ έλαξμε θηλεηνπνηήζεσλ από εξγαδόκελνπο ζηνπο 

εξγνιάβνπο, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε Γειηίν Ρύπνπ εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε θαη 

ζπκπαξάζηαζε ζηνλ αγώλα ησλ εξγνιαβηθώλ εξγαδόκελσλ ππνγξακκίδνληαο όηη 
«είλαη απαξάδεθην ην γεγνλόο νη εξγαδόκελνη λα πξνζθέξνπλ εξγαζία θαη λα κέλνπλ 

απιήξσηνη, θαζώο ζε απηνύο κεηαθπιύεηε ην πξόβιεκα ηεο κε θαηαβνιήο ησλ 
νθεηιώλ ηεο ΓΔΖ πξνο ηερληθέο εηαηξείεο πνπ εθηεινύλ έξγα ζηνπο ρώξνπο ησλ 
Νξπρείσλ ζην Ιηγληηηθό Θέληξν Γπηηθήο Καθεδνλίαο (ΙΘΓΚ). Ρν Πσκαηείν 

δεζκεύεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεη άκεζα όιεο εθείλεο ηηο απαξαίηεηεο ζπλαληήζεηο θαη 
λα πξνβεί ζε όιεο εθείλεο ηηο δξάζεηο, πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε δηεπζέηεζε ελόο 

ζέκαηνο πνπ ρξνλίδεη, δεκηνπξγώληαο ζνβαξά πξνβιήκαηα πνπ πιήηηνπλ ηόζν ηνπο 
εξγαδόκελνπο όζν θαη ηελ επηρείξεζε». 

24.2.2016: Ρηο επραξηζηίεο θαη ηα ζπγραξεηήξηά ηνπ εθθξάδεη κε Γειηίν Ρύπνπ 

ηνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ΓΔΖ Α.Δ πνπ έζπεπζαλ λα 
βνεζήζνπλ κε θάζε ηξόπν ηηο εθαηνληάδεο ησλ πξνζθύγσλ πνπ βξέζεθαλ ζηελ 

Ξεξηθεξεηαθή Δλόηεηα Θνδάλεο. Δθηόο από πιηθά αγαζά, νη εξγαδόκελνη πξνζέθεξαλ 
θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο (αλά ηε ρώξα) πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγήζνπλ ηηο 

θαηάιιειεο ππνδνκέο ζηα Hot Spots) θαη κάιηζηα ζε ρξόλν ξεθόξ. Ξάλσ από όια 
όκσο, απιόρεξα πξνζέθεξαλ ηελ αγάπε θαη ηελ αλζξσπηά ηνπο.  

29.2.2016: Ρελ Γεπηέξα 29 Φεβξνπαξίνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα εγθαίληα 

ζηνλ Ξαηδηθό Πηαζκό ηεο ΓΔΖ ζηελ Ξηνιεκαΐδα, κεηά από πνιύκελε θαζπζηέξεζε. 
Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, πνπ ζηαζεξά θαη δηαρξνληθά, βξέζεθε θαη βξίζθεηαη θνληά ζηηο 

δξαζηεξηόηεηεο πνπ αλαπηύζζνληαη ζηνλ Ξαηδηθό Πηαζκό θαη από ηελ πξώηε ζηηγκή 
έζθπςε ζην πξόβιεκα ηεο ιεηηνπξγίαο,  παξαβξέζεθε ζηελ ηειεηή ηνπ Αγηαζκνύ.  

http://www.spartakos-dei.gr/
mailto:info@spartakos-dei.gr


 
Βασ. Κων/νου 4 (1ος Όροφος) – Τ.Κ. 50200 – Πτολεμαΐδα Vas. Konstantinou 4 str.1 floor, Ptolemaida, 50200 

Τηλέφωνα, tel : 24630 – 21211 – 21212 –54251  Φαξ fax.. 2463021213 Κοζάνη:2461029802,  
www.spartakos-dei.gr  info@spartakos- dei.gr 

 

1.3.2016: Ρελ αγαλάθηεζε ηνπ γηα ην θιείζηκν ηνπ ΡΔΞ θαη ηεο Ξαζνινγηθήο 
Θιηληθήο εθθξάδεη ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε Γειηίν Ρύπνπ επηζεκαίλνληαο όηη «ε  εμέιημε 
απηή κόλν δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο κπνξεί λα έρεη θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη θαηαδηθαζηέα 

θαη θαηαθξηηέα. Πε κηα πεξηνρή πνπ απνηειεί ην Δλεξγεηαθό Θέληξν ηεο ρώξαο, κε 
ρηιηάδεο εξγαδόκελνπο πνπ θαζεκεξηλά αληηκεησπίδνπλ επηζθαιείο ζπλζήθεο, πνπ 

αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνύλ ζε επηθίλδπλν πεξηβάιινλ θαη έξρνληαη αληηκέησπνη κε 
θαηαζηάζεηο πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία, ηε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηόηεηα θαη 

ηελ ίδηα ηνπο ηε ΕΩΖ, ην λα θιείλνπλ ηκήκαηα όπσο είλαη ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά 
θαη ε Ξαζνινγηθή, είλαη ΡΟΑΓΗΘΝ». Ξαξάιιεια ην Πσκαηείν θαιεί, κέζα από ην 
ζρεηηθό Γειηίν, ηνπο ππεπζύλνπο θαη ηα  αξκόδηα Θπβεξλεηηθά ζηειέρε λα 

παξέκβνπλ, «έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί, όρη απιά ε επαλαιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ, 
αιιά θαη ε ελίζρπζή ηνπο».  

7.3.2016: Κε αλαθνίλσζε ηύπνπ ζηηο 7/3 ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δειώλεη πσο ζα 
ζπκκεηέρεη ζην ζπιιαιεηήξην ηεο ΓΠΔΔ ζηελ Αζήλα (ηελ Ρεηάξηε 9/3) ελάληηα ζηελ 
αζθαιηζηηθή κεηαξξύζκηζε ελώ κεηαμύ άιισλ επηζεκαίλεη όηη ην ζπιιαιεηήξην είλαη 

κία αθόκα πξνζπάζεηα λα απνηξαπνύλ ηα κλεκνληαθά  ζρέδηα πνπ ππνζεθεύνπλ ην 
κέιινλ ηεο ρώξαο. 

7.3.2016: Κε επηζηνιή πξνο ηνλ Ξξόεδξν ηεο Δπηρείξεζεο, ην Πσκαηείν θαιεί 
ηε Γηνίθεζε λα αλαιάβεη θάζε κία δπλαηή πξσηνβνπιία πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνύλ 
νη δνκέο πγείαο ζηε Γπηηθή Καθεδνλία έηζη ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα 

αληηκεηώπηζεο ησλ πνιιώλ θαη ζνβαξώλ πεξηζηαηηθώλ πνπ πθίζηαληαη θαζεκεξηλά 
ζε κία πεξηνρή κε έληνλε δξάζε ηεο ΓΔΖ θαη γεληθόηεξα ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο. Ζ 

επηζηνιή εζηάιε κε αθνξκή ην θιείζηκν ηνπ ΡΔΞ θαη ηεο Ξαζνινγηθήο θιηληθήο ηνπ 
Κπνδνζάθεηνπ Λνζνθνκείνπ.  

8.3.2016: Έλα αθόκα ζαλαηεθόξν εξγαηηθό αηύρεκα έξρεηαη λα ηαξάμεη ηα 

λεξά θαη λα εγείξεη δήηεκα απάζεηαο θαη αλαηζζεζίαο ηεο Γηνίθεζεο ηεο ΓΔΖ. Πε 
ζρεηηθό Γειηίν Ρύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θάλεη ιόγν γηα ζηξνπζνθακειηζκό ηεο ΓΔΖ πνπ 

δελ πξνρσξά ζε ιύζεηο επί ηεο νπζίαο κε απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ ζπρλά θαη 
ζνβαξά αηπρήκαηα ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.  

9.3.2016: Κία εκέξα κεηά ην ηξαγηθό ζπκβάλ ζην Νξπρείν Ακπληαίνπ, ν 

ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ πξνρσξά ζε ζπκβνιηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζηνπο πύξγνπο ειέγρνπ, ζε κία 
πξνζπάζεηα λα εθθξάζεη ηελ απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ παληειή απνπζία ηεο 

Γηνίθεζεο ηεο ΓΔΖ από ηελ θεδεία ηνπ άηπρνπ ζπλαδέιθνπ αιιά γηα λα ηηκήζεη ηνλ 
ίδην ηνλ ζπλάδειθν γηα ηνλ άδηθν ζάλαηό ηνπ. Ρν ζσκαηείν θάλεη ιόγν γηα 
αλαιγεζία ηεο επηρείξεζεο θαη ηελ θαιεί λα αλαιάβεη ηηο επζύλεο ηηο, έζησ θαη ηώξα.  

17.3.2016: Κε ζύλζεκα «Ζ δξάζε «Ώξα ηεο Γεο», απαηηεί αλνηρηά κπαιά θαη 
όρη ζβεζκέλα θώηα», κε Γειηίν Ρύπνπ ζηηο 17/3, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δειώλεη πσο ην 

Πάββαην 19 ηνπ κήλα, ζηελ ώξα ηηο γεο, δε ζα ζβήζεη ηα θώηα σο θίλεζε 
ζπκβνιηθή πνπ ππνζηεξίδεη ηε ζέζε ηνπ ζπλδηθάηνπ ζηνλ ιηγλίηε κε ηελ επηζήκαλζε 
κάιηζηα όηη ε πεξηβαιινληηθή επαηζζεζία θάπνηνπ –ζε θακία πεξίπησζε- δελ 

απνδεηθλύεηαη ή δελ θαηνρπξώλεηαη κε δξάζεηο ηνπ ηύπνπ «Ζ ώξα ηεο γεο».  
22.3.2016: Πρνιηάδνληαο εκεξίδα ησλ Νηθνιόγσλ Ξξάζηλσλ, όπνπ γηα κία 

αθόκα θνξά ν ιηγλίηεο θαη ε «Ξηνιεκαΐδα V» βξέζεθαλ ζην ζηόραζηξν, ν 
ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θάλεη ιόγν γηα «πξάζηλα άινγα θαη κεηαμσηέο θνξδέιεο» βάιινληαο 

κάιηζηα θαηά ηνπ Γεκάξρνπ Θνδάλεο πνπ δελ παξέιεηςε –κηιώληαο ζην πιαίζην ηεο 
εκεξίδαο- λα ζηξαθεί θαηά ηεο λέαο κνλάδαο εθηηκώληαο νηη «από πνπζελά δελ 
πξνθύπηεη όηη νη επελδύζεηο ηεο ΓΔΖ (ζα είλαη βηώζηκεο θαη δε ζα επηβαξύλνπλ ηνπο 

Έιιελεο πνιίηεο. Απαηηείηε ζρέδην πξνζηαζίαο θαη κεηάβαζεο ζηε κεηαιηγληηηθή 
επνρή. Θάλνπκε βήκαηα πίζσ». 

30.3.2016: Κε επηζηνιή ηνπ πξνο ηνλ Ξξόεδξν ηεο ΓΔΖ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δεηά 
ηελ άκεζε θαη νπζηαζηηθή παξέκβαζή ηνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε 
ιεηηνπξγία ηνπ Νξπρείνπ Ακπληαίνπ θαζώο ε αξραηνινγηθή ζθαπάλε ιεηηνπξγεί κε 
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ηξόπν πνπ δεκηνπξγεί πιείζηα εκπόδηα ζηελ εμόξπμε ιηγλίηε. Ρν ζσκαηείν 
επηζεκαίλεη όηη ζηελ πεξίπησζε πνπ ζπλερηζηεί ε ελ ιόγσ θαηάζηαζε, ρηιηάδεο ηόλνη 
ιηγλίηε θηλδπλεύνπλ λα κείλνπλ αλεθκεηάιιεπηνη, κε όηη απηό ζεκαίλεη γηα ηε ΓΔΖ 

θαη ηελ παξαγσγή Ζ/Δ. 
5.4.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ραηξεηίδεη ηηο εξγαζίεο ηε δηήκεξνπ ηαθηηθνύ 

ζπλεδξίνπ ηεο ΓΔΛΝΞ/ΓΔΖ ζηελ Αζήλα, κε ηνλ Ξξόεδξν θαη ηνλ Γξακκαηέα λα 
κεηαθέξνπλ ηελ αγσλία ησλ εξγαδόκελσλ ηόζν γηα ηα εξγαζηαθά ζέκαηα όζν θαη επί 

ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνύζαλ ζηελ ίδηα ηελ επηρείξεζε. 
6.4.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε θαη ζπκπαξάζηαζή ηνπ 

ζηνπο Ππλαδέιθνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο πνπ είραλ μεθηλήζεη 

πνιπήκεξε απεξγία πξνθεηκέλνπ λα εηζαθνπζηνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο γηα 
αλαδηάξζξσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα, γηα ηελ απνηξνπή απνιύζεσλ θαη ηε κε 

είζνδν ηδησηώλ.  
14.4.2016: Κε Γειηίν Ρύπνπ, ην Πσκαηείν αλαθέξεηαη ζην ζέκα ηνπ ινπθέηνπ 

πνπ έβαιε ε «Ζιεθηξνληθή Αζελώλ», εθθξάδνληαο ηελ ζπκπαξάζηαζε θαη ηελ 

αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο πεξίπνπ 450 αλζξώπνπο πνπ κέζα ζε κία λύρηα έκεηλαλ 
ρσξίο εξγαζία, επειπηζηώληαο παξάιιεια όηη ηνπιάρηζηνλ ζα εθαξκνζηνύλ ηα όζα 

πξνβιέπνπλ νη ζπκβάζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ.  
26.4.2016: Κε αθνξκή ηελ εκέξα γηα ηελ πγεία θαη αζθάιεηα ζηελ εξγαζία 

(28/4), ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζε Γειηίν Ρύπνπ αλαθέξεη όηη «ην ζέκα ηεο γείαο θαη ηεο 

Αζθάιεηαο, απνηέιεζε θαη απνηειεί ηνλ θύξην άμνλα ησλ δηεθδηθήζεώλ ηνπ 
ζσκαηείνπ θαη ζην πιαίζην απηό (θαη επεηδή ε εκέξα απηή ΓΔΛ είλαη γηα ην 

Ππλδηθάην επεηεηαθή αιιά θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλόηεηαο), θαιεί ηελ Γηνίθεζε ηεο 
ΓΔΖ λα απνδείμεη ζηελ πξάμε ηηο πξνζέζεηο ηεο θαζώο θαη ην όηη νη εξγαδόκελνί ηεο 
δελ είλαη αλαιώζηκνη». 

5.5.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε Γειηίν Ρύπνπ επηθξίλεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ε 
Θπβέξλεζε θέξλεη πξνο ςήθηζε ηνπ αζθαιηζηηθνύ κε άξνλ άξνλ δηαδηθαζίεο θαη 

δειώλεη πσο ζπκκεηέρεη ζηελ 48σξε απεξγία ηεο ΓΠΔΔ (6 & &/5) αιιά θαη ζηελ 
24σξε απεξγία ηεο Θπξηαθήο 8/5 «θαηά ηελ νπνία έρεη επηβιεζεί ην άλνηγκα ησλ 
θαηαζηεκάησλ, εληάζζνληαο ζηε ζπγθεθξηκέλε απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηηο 

εθδειώζεηο γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο Δξγαηηθήο Ξξσηνκαγηάο». 
13.5.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ εύρεηαη θαιή επηηπρία ζηνπο καζεηέο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο Ξαλειιήληεο εμεηάζεηο πξνζδνθώληαο ζε έλα απνηέιεζκα πνπ ζα 
δηθαηώλεη ηνπο θόπνπο ηνπο. 

19.5.2016: «97 ρξόληα κεηά θη όκσο ΓΔΛ ΜΔΣΛΑΚΔ. Θάζε άιιν. Θπκόκαζηε, 

ζξελνύκε, κλεκνλεύνπκε, ηηκνύκε θαη δεηάκε ηζηνξηθή θαη εζηθή δηθαίσζε γηα ηα, 
θαηά θξηθηό ηξόπν, 353.000 δνινθνλεζέληα ζύκαηα ηεο Γελνθηνλίαο ηνπ Ξνληηαθνύ 

Διιεληζκνύ», κε ηελ θξάζε απηή λα επηζεκαίλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε ζρεηηθό 
Γειηίν Ρύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζπκκεηέρεη ζηηο εθδειώζεηο ηηκήο γηα ηελ εκέξα ηεο 
Γελνθηνλίαο, ηηκώληαο  ηε κλήκε ησλ ρηιηάδσλ Διιήλσλ ηνπ Ξόληνπ, πνπ έπεζαλ 

ζύκαηα ηεο γελνθηνλίαο.  
21.5.2016: Ρνλίδνληαο πσο «δε ζα αλερζνύκε νύηε κία εκέξα ππνζήθε ζην 

κέιινλ ησλ παηδηώλ καο. πόζν κάιινλ ηα 99 ρξόληα γηα ηα νπνία ζέινπλ λα 
δεκεύζνπλ ηελ Διιεληθή Γεκόζηα πεξηνπζία», ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δειώλεη πσο ζα 

ζπκκεηέρεη ζην Ππιιαιεηήξην ηεο ΓΠΔΔ ηελ Θπξηαθή 22/ ζηελ Αζήλα,  ιέγνληαο ΝΣΗ 
ζην πνιπλνκνζρέδην πνπ πξνβιέπεη ηνλ ηδηνθηεζηαθό δηαρσξηζκό ηνπ ΑΓΚΖΔ από ηε 
ΓΔΖ νδεγώληαο ηελ επηρείξεζε ζηελ ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ. 

24.5.2016: Ρν Πσκαηείν αλαθνηλώλεη πσο μεθηλά άκεζα ε πξαθηηθή άζθεζε 
ησλ ζπλαδέιθσλ εηδηθόηεηαο Ρ4Θ, δίδνληαο παξάιιεια ηελ πιεξνθνξία όηη ε 

πξόζιεςή ηνπο ζα έρεη νινθιεξσζεί κέρξη ην ηξίην ηεηξάκελν ηνπ 2016. 
28.5.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο 

ζηε Γαιιία πνπ αληηδξνύλ ζηελ επηρεηξνύκελε εξγαζηαθή κεηαξξύζκηζε, 
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επηζεκαίλνληαο όηη «ε νξγαλσκέλε επίζεζε, ζε επίπεδν Δπξώπεο, ελάληηα ζηνπο 
εξγαδόκελνπο πνπ ζίγνληαη θαηάθνξα, βάλαπζα θαη αληηδεκνθξαηηθά κέζα από ηηο 
δηαθόξνπ είδνπο κεηαξξπζκίζεηο θαη απνθάζεηο πνπ πξνζπαζνύλ, ν έλαο κεηά ηνλ 

άιινλ, νη «εγέηεο» δηαθόξσλ ρσξώλ λα εθαξκόζνπλ δηα ξνπάινπ, έρεη ιάβεη ηελ 
κνξθή ρηνλνζηηβάδαο. Κνλαδηθόο δξόκνο αληίζηαζεο είλαη ν δξόκνο ηνπ αγώλα».  

2.6.2016: «Πε έλα γεληθόηεξα θξίζηκν πεξηβάιινλ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζπλερίδεη λα 
δίλεη πξνηεξαηόηεηα ζηα πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα (όπνηα θαη λα είλαη απηά), 

γλσξίδνληαο πνιύ θαιά όηη κε ζπλερείο βειηηώζεηο, αιιαγέο θαη νπζηαζηηθέο 
παξεκβάζεηο ζηνλ ηνκέα απηό, κπνξνύκε πξαγκαηηθά λα αλαζηξέςνπκε ηα αξλεηηθά 
θαη λα βειηηώζνπκε θαηά πνιύ ηελ θαζεκεξηλόηεηά καο». Κε ην κήλπκα απηό λα 

απνηειεί ηνλ επίινγν ζρεηηθνύ δειηίνπ ηύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ραηξεηίδεη ηελ εκέξα 
γηα ην πεξηβάιινλ πνπ γηα ην 2016 έρεη σο ζέκα ηνπ ην «Go wild for life».  

4.6.2016: Κε ηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπ ζηειέρε Δ. Θαξαβαγγέια θαη Μ. Ρνπαιίδνπ 
πνπ απνηεινύλ κέιε ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ ηεο RETUNSEE, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ 
ζπκκεηέρεη ζηελ πξώηε ζπλάληεζε ηεο Γξακκαηείαο Γπλαηθώλ ζην Βειηγξάδη όπνπ 

γίλεηαη κία παξνπζίαζε ηνπ πξνθίι ηνπ ζσκαηείνπ ζηα ππόινηπα κέιε ηεο 
Γξακκαηείαο ελώ εθ κέξνπο ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ε θ. Θαξαβαγγέια θάλεη κία πνιύ 

ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε πνπ αθνξά ζηηο επηπηώζεηο πνπ έρεη ην ζύζηεκα ηεο 
θπιηόκελεο βάξδηαο, ηόζν ζηελ πγεία όζν θαη ζηελ θνηλσληθή δσή ησλ γπλαηθώλ πνπ 
εξγάδνληαη ζε απηή.  

13.6.2016: Κε αθνξκή ηελ εκέξα ηνπ εζεινληή αηκνδόηε ζηηο 14/6, ν 
ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ κε δειηίν ηύπνπ ελζαξξύλεη ηνλ θόζκν ζηελ εζεινληηθή πξνζθνξά 

αίκαηνο ππνγξακκίδνληαο όηη ¨Γίλνληαο αίκα, δίλνπκε θαη παίξλνπκε δσή¨. 
16.6.2016: Πην άθνπζκα ηεο δπζάξεζηεο είδεζεο γηα ην ζάλαην ηνπ Κάθε 

Απνζηνιίδε (πνπ επί ζεηξά εηώλ δηεηέιεζε κέινο ηεο Θεληξηθήο Γηνίθεζεο ηνπ 

ΠΞΑΟΡΑΘΝ θαη ηηο ΓΔΛΝΞ), ην ζσκαηείν ζε ζπιιππεηήξην κήλπκά ηνπ εθθξάδεη ηε 
ζιίςε ηνπ θαη ηε ζπκπαξάζηαζή ηνπ ζηελ νηθνγέλεηα «ηνπ εθιεθηνύ θίινπ θαη 

ζπλαδέιθνπ, Κάθε». 
17.6.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ απνζηέιιεη επηζηνιή πξνο ηνλ θ. Ξαιαβό ζρεηηθά 

κε ην ζέκα ηεο «αληηκεηώπηζεο ηεο ζεξκηθήο θαηαπόλεζεο ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά ην 

ζέξνο»  επηζεκαίλνληαο ηελ αλαγθαηόηεηα εληαηηθνπνίεζεο ησλ πξνιεπηηθώλ 
ειέγρσλ ζε όινπο ηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο, ππαίζξηνπο θαη ζηεγαζκέλνπο, όπνπ 

αλακέλεηαη όηη ζα ππάξμεη επηπιένλ ζεξκηθή επηβάξπλζε, ιόγσ πςειώλ ηηκώλ 
ζεξκνθξαζίαο-πγξαζίαο θαη αθηηλνβνινύκελεο ζεξκόηεηαο. 

24.6.2016: Δλόςεη ηεο εκέξαο ελάληηα ζηα λαξθσηηθά ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζε δειηίν 

ηύπνπ ππνγξακκίδεη κεηαμύ άιισλ «δηαρξνληθά, ζηεξίδνπκε ηνλ αγώλα ελάληηα ζηε 
ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ ππνζηεξίδνληαο πάληα όηη: ε αμία ηεο δσήο θαη ηεο πγείαο 

ηνπ αλζξώπνπ δελ ζα πξέπεη λα ¨αλαδεηείηαη¨ ζε νπζίεο πνπ λαξθώλνπλ, 
απνραπλώλνπλ, νδεγνύλ ζηελ θαηάπησζε, ζηελ θαηαζηξνθή, ζηνλ ζάλαην. 
Αγσληδόκαζηε γηα κία θνηλσλία ειεύζεξε από λαξθσηηθά θαη ΝΣΗ γηα κία θνηλσλία 

όπνπ ηα λαξθσηηθά ζα ππάξρνπλ ειεύζεξα, ¨θπιαθίδνληαο¨ ηα ζώκαηα θαη ηηο 
ςπρέο ησλ αλζξώπσλ.   

29.6.2016: Κε Γειηίν Ρύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ αλαθνηλώλεη ηε ζπλδηνξγάλσζε –
κε ηελ Ξεξηθέξεηα Γ. Καθεδνλίαο- εκεξίδαο κε ζέκα: «Ν Δλεξγεηαθόο Πρεδηαζκόο 

ηεο ρώξαο θαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ιηγλίηε  – Γπηηθή Καθεδνλία  ώξα κεδέλ», 
ην Πάββαην 9 Ηνπιίνπ, κε ηελ επηζήκαλζε (εμαηηίαο ησλ ζεκαληηθώλ εμειίμεσλ) όηη: 
«Γηα ηε Γπηηθή Καθεδνλία ε αμηνπνίεζε ηνπ ιηγλίηε απνηέιεζε θαη απνηειεί, όξν 

νηθνλνκηθήο επηβίσζεο.Ζ δξαζηεξηόηεηα πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα νξπρεία θαη ζηνπο 
ζηαζκνύο παξαγσγήο ηεο πεξηνρήο, θαζίζηαηαη θπξίαξρνο παξαγσγηθόο ζπληειεζηήο 

θαη ηαπηόρξνλα, ν κεγαιύηεξνο «εξγνδόηεο». 
30.6.2016: Πε Γειηίν Ρύπνπ αλαθέξεηαη: Ρν Ξεξηθεξεηαθό Γίθηπν Ππλδηθάησλ 

Δλέξγεηαο Λνηηναλαηνιηθήο Δπξώπεο RETUN-SEE, έρεη νξίζεη ηελ 30ε Ηνπλίνπ 2016, 
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σο Κέξα Γξάζεο θαη Αιιειεγγύεο γηα ηνπο Ονπκάλνπο εξγαδνκέλνπο κε ζύλζεκα 
«Ν αγώλαο ησλ Ονπκάλσλ εξγαδνκέλσλ είλαη θαη δηθόο καο αγώλαο». Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ 
(σο κέινο ηεο RETUN – SEE), ζηα πιαίζηα ηεο αιιειεγγύεο πξνο ηνπο Ονπκάλνπο 

εξγαδόκελνπο θαη γλσξίδνληαο πνιύ  θαιά όηη δηαρξνληθά αιιά πνιύ δε πεξηζζόηεξν 
ηα ηειεπηαία ρξόληα ηεο θξίζεο, ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα έρεη θαηαθέξεη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά πξάγκαηα (ηόζν ζε πξσηνβάζκην, όζν θαη ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν) κε 
ζπληξηπηηθή ελόηεηα θαη ζπλνρή, πηνζεηεί καδί κε όια ηα ινηπά κέιε ηνπ δηθηύνπ, 

ζρεηηθό ςήθηζκα. 
30.6.2016: Ρν Πσκαηείν ζπκκεηέρεη ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο ΓΔΛΝΞ 

πξνθεηκέλνπ λα παξεκπνδηζηεί ε πξαγκαηνπνίεζε ηεο Γεληθήο Ππλέιεπζεο ησλ 

κεηόρσλ πνπ ζα απνθάζηδε γηα ηελ απόζρηζε ηνπ ΑΓΚΖΔ. 
9.7.2016: Κε ζηόρν ηε δεκηνπξγία ζαθνύο εηθόλαο επί ησλ ζρεδίσλ θαη ηνπ 

ζρεδηαζκνύ πνπ ππάξρεη θαζώο θαη ε αλάπηπμε ελόο επνηθνδνκεηηθνύ δηαιόγνπ πνπ 
ζα ζπλδξάκεη ζηελ βειηίσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη ζηε δεκηνπξγία 
πξννπηηθώλ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαη ε Ξεξηθέξεηα Γπηηθήο Καθεδνλίαο ζπλδηνξγαλώλνπλ 

ην Πάββαην 9/7 εκεξίδα κε ζέκα: «Ν Δλεξγεηαθόο Πρεδηαζκόο ηεο ρώξαο θαη ε 
αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ιηγλίηε  – Γπηηθή Καθεδνλία  ώξα κεδέλ». Βαζηθόο νκηιεηήο 

ν αλεμάξηεηνο Δπξσβνπιεπηήο Λ. Καξηάο. Νη εξγαζίεο παξνπζίαζαλ εμαηξεηηθό 
ελδηαθέξνλ θαη παξαβξέζεθε πιήζνο θόζκνπ θαη θνξέσλ.  

11.7.2016:Ρν Πσκαηείν ζπκκεηέρεη ζε θηλεηνπνίεζε ηεο ΓΔΛΝΞ πξνθεηκέλνπ 

λα παξεκπνδηζηεί ε Γεληθή Ππλέιεπζε ησλ κεηόρσλ γηα ην θξίζηκν δήηεκα απόζρηζεο 
ηνπ ΑΓΚΖΔ 

19.7.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζπκκεηέρεη ζε ζύζθεςε πξνεηνηκαζίαο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ξεξηθέξεηα ελόςεη ηεο ζπλάληεζεο ηνπ Ξεξηθεξεηάξρε 
Γπηηθήο Καθεδνλίαο κε ηνλ πνπξγό Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο Ξ. Πθνπξιέηε. 

Πηελ ζύζθεςε έγηλε εθηελήο αλαθνξά ζηα ζπκπεξάζκαηα ηεο πξνεγεζείζαο 
εκεξίδαο γηα ηνλ ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ ιηγλίηε 

θαζώο θαη ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο ησλ θνξέσλ γηα κηα ζεηξά βαζηθώλ δεηεκάησλ 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα ηεζνύλ ζπγθεθξηκέλα δεηήκαηα 
ζηνλ ππνπξγό. 

20.7.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ δίδεη ζηελ δεκνζηόηεηα ηελ πξνθήξπμε ηνπ 8νπ 
Ξαλειιήληνπ Αγώλα δξόκνπ «Κλήκεο Ιηγλίηε» κε εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηελ 11ε 

Πεπηεκβξίνπ.  
21.7.2016: Ππλάληεζε ηνπ Ξξνεδξείνπ κε ηνπο Δπξσβνπιεπηέο Κ. Πππξάθε 

θαη Λ. Αλδξνπιάθε γηα ην κείδνλ ζέκα ηεο ρνξήγεζεο δσξεάλ πηζηνπνηεηηθώλ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ζηε ρώξα καο. 
22.7.2016: Κε αθνξκή δεκνζηεύκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ εθθξαζκέλε άπνςε 

ηνπ Άξε Βαηάιε -κέινπο ηνπ Γ.Π. ηεο ΓΔΖ Α.Δ θαη ζπλδηθαιηζηηθό ζηέιερνο ηνπ 
Ππάξηαθνπ- γηα ηελ απόζρηζε ηνπ ΑΓΚΖΔ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζε ζρεηηθό δειηίν ηύπνπ 
πνπ βγάδεη ζηε δεκνζηόηεηα ζηηο 22/7, κεηαμύ άιισλ επηζεκαίλεη όηη «ε ηδηόηεηα ηνπ 

εξγαδόκελνπ θαη ηνπ ζπλδηθαιηζηή δελ αλαηξείηαη, ζε όπνηα ζέζε θαη εάλ ηύρεη λα 
βξεζεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εξγαζηαθήο ηνπ πνξείαο. Νη απόςεηο, νη ζέζεηο θαη νη 

ζηάζεηο όισλ ησλ ζπλδηθαιηζηώλ θξίλνληαη από ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηελ 
θνηλσλία».  

2.8.2016: Ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ είλαη παξώλ ζηελ Αζήλα θαηά ηε δηαδηθαζία πνπ ε 
ΓΔΛΝΞ θαηαζέηεη ζην Ππκβνύιην ηεο Δπηθξαηείαο αίηεζε αθύξσζεο ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 24% ηνπ ΑΓΚΖΔ ζε ζηξαηεγηθό 

επελδπηή. 
12.8.2016:  Ξαξνπζία ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζηελ παξέκβαζε ηεο ΓΔΛΝΞ θαηά ηε 

δηαδηθαζία ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηεο ΓΔΖ, ελάληηα ζηελ πώιεζε 
ηνπ ΑΓΚΖΔ. Θαηά ηε παξέκβαζε, θαηαηέζεθε ζρεηηθό ππόκλεκα (αίηεζε αθύξσζεο 
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ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο γηα ηε κεηαβίβαζε ηνπ 24% ηνπ ΑΓΚΖΔ ζε ζηξαηεγηθό 
επελδπηή). 

23.8.2016: Κε Γειηίν Ρύπνπ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαηαδηθάδεη ηελ εγθιεκαηηθή 

επίζεζε θαη βάλαπζε θαθνπνίεζε εξγαδόκελνπ ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηε Εάθπλζν πνπ 
μπινθνπήζεθε από θαηαλαισηή (θαη ζπλεξγνύο ηνπ) κεηά από επαλαζύλεδζε ηνπ 

ξεύκαηνο πνπ ηνπ είρε θνπεί ιόγσ νθεηιώλ.  
24.8.2016: Κε ηελ αλαθνίλσζε ησλ βάζεσλ θαη  ησλ νλνκάησλ εηζαγσγήο 

ησλ επηηπρόλησλ ησλ Ξαλειιελίσλ Δμεηάζεσλ ζηελ ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε,  ν 
ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ εθθξάδεη ζε ζρεηηθό δειηίν ηα ζεξκά ηνπ ζπγραξεηήξηα ζηα παηδηά πνπ 
πέηπραλ ην ζηόρν, επηζεκαίλνληαο παξάιιεια όηη «ν δξόκνο ησλ Ξαλειιαδηθώλ 

εμεηάζεσλ δελ νδεγεί πάληα ζηελ επηηπρία. Δίλαη ζίγνπξν όκσο όηη κε ζσζηή ζθέςε 
θαη πξνγξακκαηηζκό  ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα επηιεγεί έλαο δξόκνο πνπ κπνξεί λα 

είλαη εμίζνπ επηηπρήο θαη απνηειεζκαηηθόο». 
31.9.2016: Ραθηηθή ζπλεδξίαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ Ππκβνπιίνπ θαηά ην νπνίν ην 

Ξξνεδξείν ελεκεξώλεη ην ζώκα γηα όιεο ηηο δξάζεηο ηνπ πξνεγνύκελνπ δηαζηήκαηνο, 

αλαθνηλώλεη ηνλ άκεζν πξνγξακκαηηζκό ηνπ ζσκαηείνπ αιιά θαη απηόλ πνπ ζα 
αθνινπζήζεη ησλ εξγαζηώλ ηνπ Γεληθνύ Ππκβνπιίνπ, ηνπ Ξαλειιελίνπ Αγώλα 

Γξόκνπ «Κλήκεο Ιηγλίηε», ηνπ Ππιιαιεηεξίνπ ζηε ΓΔΘ. 
1.9.2016: Κε ζρεηηθό Γειηίν, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο αιιά θαη 

όιν ηνλ θόζκν, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ζηνκαηηθνύ επηρξίζκαηνο 

(δηαδηθαζία πνπ βνεζά ζηελ εύξεζε ζπκβαηώλ δνηώλ κπεινύ ησλ νζηώλ) 
πξνγξακκαηηζκέλε λα γίλεη ηελ Ρξίηε 6/9 ζηελ Ξηνιεκαΐδα.  

7.9.2016: Κε αλαθνίλσζε ηύπνπ ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ θαιεί ζε καδηθή ζπκκεηνρή 
ζην ζπιιαιεηήξην ηεο ΓΔΘ πξνθεηκέλνπ όπσο ππνγξακκίδεη «λα πςώζνπκε ηε θσλή 
πνπ ιέεη: ΔΞΗΡΔΙΝΠ ΡΔΙΝΠ ΠΡΗΠ ΑΡΑΞΑΡΔΠ, ΠΡΖΛ ΦΡΩΣΔΗΑ, ΠΡΖΛ ΑΛΔΟΓΗΑ» 

8.9.2016: Θάιεζκα γηα ζπκκεηνρή θαη ζηήξημε ηνπ Ξαλειιελίνπ Αγώλα 
Γξόκνπ «Κλήκεο Ιηγλίηε» πνπ πξαγκαηνπνηεί ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηε 

ΓΔΖ, πξνο ηηκή ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ελ ώξα θαζήθνληνο. Ζ 
δηνξγάλσζε ηνπ 2016, ζα είλαη ε 8ε θαηά ζεηξά. 
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