21η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ο.Ψ.Ε.
16 & 17/10/2021
Η Ομοσπονδία Ψυκτικών Ελλάδος σε
συνεργασία με το Σωματείο Αδειούχων Επαγγελματιών Ψυκτικών & Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Θράκης,
οργάνωσε στην Κομοτηνή στις 16 &
17 /10/2021, την 21η Γενική Συνέλευσή της. Οι μεγάλοι χορηγοί της εκδήλωσης, οι εταιρίες FG EUROPE και
ΚΩΤΣΟΒΟΛΟΣ και οι ευγενικές χορηγίες των εταιριών ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.,
ΔΟΪΚΑΣ Α.Ε., OLEFINI, ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΚΤΙΚΗ Α.Τ.Ε.Κ.Ε, ΕΨΥΜΕ ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ, Σ.Ε.Ψ.Ε., ΕΨΕΜ, SIGMADIN
SERVICES, ΤΕΨΑ, KONTOUSIAS AIR,
ΠΛΟΥΓΑΡΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ
και ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ AMERICAN
MOTORS-ΧΡ. ΠΙΛΑΛΗΣ ΑΒΕΕ, όπως
και οι άοκνες προσπάθειες των μελών του Σωματείου Ψυκτικών της
Θράκης συνέβαλλαν στην άψογη διεξαγωγή της.
Η παρούσα Γενική Συνέλευση είχε
ξεχωριστό ενδιαφέρον γιατί εκτός
από την τυπική διαδικασία που αφορά στους λόγους διεξαγωγής της είχε
και επετειακό χαρακτήρα, για το κλείσιμο είκοσι ετών από την ίδρυση της
Ο.Ψ.Ε. Έγινε δε, λαμπρότερη γιατί διεξήχθη στην ακριτική Κομοτηνή.
Με την ευκαιρία, πρέπει να τονισθεί
ότι το Δ.Σ. του ακριτικού Σωματείου,
με επικεφαλής τον Πρόεδρό του κ.
Παντελή Χαβιαρά, έφερε εις πέρας,
με τον καλύτερο τρόπο το δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε από την
Ομοσπονδία. Αξίζουν συγχαρητήρια
στα Δ.Σ. της Ο.Ψ.Ε. και του ακριτικού
Σωματείου Θράκης γιατί η απόφαση για τη διοργάνωση του συνεδρίου
πάρθηκε είκοσι πέντε μέρες πριν την
ημερομηνία διεξαγωγής του και παρ’
όλα αυτά οργανώθηκε στην εντέλεια.
Την εκδήλωση, η οποία έλαβε μεγάλη δημοσιότητα κάτι που φάνηκε
από την παρουσία εκπροσώπων από
όλες τις πολιτικές και συνδικαλιστικές αρχές της τοπικής κοινωνίας της
Θράκης, ευλόγησε ο Σεβασμιότατος
Μητροπολίτης Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμων.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Παναγιώτης Πουλιάνος ζήτησε από το σώμα να
εκλεγεί Προεδρείο για να ξεκινήσουν
οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης.
Πρόεδρος αναδείχθηκε ο κος Παντελής Χαβιαράς, Γραμματέας ο κος Δημήτρης Κοντούσιας και μέλη οι κκ.
Νίκος Κουντουράς και Τάσος Λυκίδης, ψηφολέκτης ο κος Θανάσης
Αλιβάνιστος.
Ο κος Σιμιτζής Κωνσταντίνος, αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, εκπροσωπώντας τον Περιφερειάρχη, συνεχάρη
τους διοργανωτές για την επιλογή της
πόλης και αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα της ψύξης και του κλιματισμού
στον σύγχρονο τρόπο ζωής.
Ο κος Ευριπίδης Στυλιανίδης, τοπικός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, συνεχάρη και αυτός με την σειρά
του για την επιλογή της πόλης, υπερτόνισε την αναγκαιότητα συνεργασί-

ας του κράτους με τον κλάδο για να
προβούμε από κοινού στη δημιουργία πράσινων και έξυπνων τεχνολογικά πόλεων. Τόνισε δε, ότι πρέπει
να απλουστευθεί η διαδικασία του
Η.Δ.Ε., για πληρέστερο έλεγχο των
ψυκτικών ρευστών, δηλώνοντας ότι
θα είναι αρωγός στις προσπάθειες
των ψυκτικών να πραγματοποιούνται
έλεγχοι από αδειούχους πιστοποιημένους τεχνικούς.
Ο κος Δημήτριος Χαρίτος, τοπικός
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή οδηγία 517/14
τάχθηκε υπέρ της άμεσης εφαρμογής της και ζήτησε την άμεση στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος λαμβάνοντας τον
λόγο κατήγγειλε την πολιτεία ότι προ-

χωράει με ρυθμούς χελώνας και υπό
το κράτος συμφερόντων. Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο ύψος του δημόσιου χρέους, το οποίο δεν είναι
διαχειρίσιμο και τόνισε την αναγκαιότητα απομείωσης κατά 50% του ιδιωτικού χρέους που προήλθε από τότε
που προέκυψε η πανδημία, σε συνεργασία με την Ευρώπη. Πολύ ενδιαφέρουσα θέση είχε ως προς την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, λέγοντας ότι το Δ
σημαίνει Δημόσια και έτσι πρέπει να
μείνει, γιατί ρεύμα και νερό δεν εκποιούνται, και έργα όπως το φράγμα
του Θησαυρού που κόστισαν ένα δις
ευρώ θα ιδιωτικοποιηθούν με αποτέλεσμα να χαθεί η δημόσια διαχείριση
που προστατεύει το δημόσιο συμφέρον, επειδή ο ιδιώτης θα το διαχειρίζεται ανάλογα με τα δικά του συμφέροντα με σκοπό το κέρδος, και χωρίς
να υπολογίζει το δημόσιο συμφέρον
και τους κινδύνους που απορρέουν
από την πιθανή υψηλή στάθμη υδάτων (το επίπεδο που θα την κρατούν
έχει να κάνει, καθαρά και μόνο, με το
όφελος του διαχειριστή).
Κλείνοντας, αναφερόμενος στα συνδικαλιστικά δρώμενα συμβούλευσε
το ακροατήριο να λειτουργεί με την
σκέψη του «εμείς» και όχι του «εγώ»
και όταν το όργανο στο οποίο μετέχουμε παίρνει μία απόφαση με ψηφοφορία να την σεβόμαστε και να

συντασσόμαστε με αυτήν, εφ’ όσον
πιστεύουμε στη Δημοκρατία.
Ο Α’ Αντιπρέδρος της ΓΣΕΒΕΕ κος
Δημήτρης Βαργιάμης αναφέρθηκε
στις πρωτοβουλίες που πρέπει να ληφθούν για τη στήριξη των τεχνικών
επαγγελμάτων, με οικονομικά εργαλεία, προκειμένου να γίνει μία νέα
αρχή με εκπαιδευμένους τεχνικούς.
Συνέχισε λέγοντας ότι ο μετασχηματισμός της κοινωνίας πρέπει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση μέσα από
ουσιαστικό διάλογο, για να αποκτήσουμε τεχνικούς με υψηλό μορφωτικό και τεχνικό επίπεδο.
Τις εργασίες της Γ.Σ. παρακολούθησε
και ο κος Γιάννης Παπαργύρης, μέλος του Δ.Σ του ΕΟΠΠΕΠ, ο οποίος
αναφέρθηκε στις προσπάθειες που
πρέπει να γίνουν για να μπει τάξη
στην αναρχία των τεχνικών επαγγελμάτων, προκειμένου να παρέχονται
αξιόλογες υπηρεσίες στους πελάτες.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης και οι κκ. Θέμης Τζανετίδης, εκ
μέρους του Δημάρχου Κομοτηνής,
και Αντώνης Γραβάνης, Πρόεδρος του
Επαγγελματικού & Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, οι οποίοι χαιρέτησαν τη Συνέλευση.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ψ.Ε. κος Παναγιώτης Πουλιάνος στην εισαγωγική
του ομιλία ανέδειξε την αναγκαιότητα της ψύξης και του κλιματισμού σε

όλα τα επίπεδα της καθημερινότητας
των ανθρώπων και ευχαρίστησε τους
χορηγούς για τη συμβολή τους. Μιλώντας δε, κατά τη διάρκεια της Γ.Σ.,
αναφέρθηκε στις, επί οκτώ χρόνια,
προσπάθειες να πεισθούν οι αρμόδιοι ότι η ΚΥΑ 517/14 αφορά πρωτίστως
το περιβάλλον και σε δεύτερο βαθμό
αυτούς που καλούνται να την εφαρμόσουν, και ανέφερε ότι η ώρα της
δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης είναι πάρα πολύ κοντά.
Συνεχίζοντας τον διοικητικό απολο-

γισμό ο κος Πουλιάνος αναφέρθηκε στις επιτυχημένες προσπάθειες,
προκειμένου να υπογραφεί η ΚΥΑ για
την έκδοση του πιστοποιητικού στους
επιτυχόντες των εξετάσεων, στις
ενέργειες που έγιναν για την οικονομική ενίσχυση των επαγγελματιών
ψυκτικών από τα προγράμματα στήριξης, με την Ο.Ψ.Ε. να είναι η πρώτη
Ομοσπονδία που αιτήθηκε την ένταξη
του κλάδου στα προγράμματα στήριξης ειδικού σκοπού, ενημερώνοντας
τους συναδέλφους για τους ΚΑΔ που
συμμετείχαν όταν άνοιξε το ΕΡΓΑΝΗ για να δοθούν οι αποζημιώσεις.
Επίσης αναφέρθηκε στις ερωτήσεις
που έγιναν σε αρμόδιους φορείς,
για να απαντηθούν ερωτήματα σχετικά με τους τρόπους μετάδοσης του
COVID-19, στις τηλεοπτικές παρεμβάσεις για να μην υπάρξει παραπληροφόρηση που θα έβλαπτε τον κλάδο
και μέσα σε αυτό το κλίμα έγιναν νέες
προτάσεις για την ΚΥΑ 517/14, δόθηκαν παρατάσεις στο Η.Δ.Ε., προτάθηκε στο ΥΠΕΝ βάση δεδομένων για
πιστοποιημένους σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, δόθηκε οικονομική ενίσχυση
στους πληγέντες στην Καρδίτσα από
τις πλημύρες και καταγγέλθηκε σύμβαση στο Δρομοκαΐτειο Νοσοκομείο
με συγκεκριμένη εταιρεία, με αποτέλεσμα να αντικατασταθεί με νέα που
πληρούσε τις προϋποθέσεις.
Ο Πρόεδρος του Θρακιώτικου Σωματείου κος Παντελής Χαβιαράς στην

παρέμβασή του μίλησε για την αναγκαιότητα κοινής συμπόρευσης για
να επιτευχθούν οι στόχοι, που αν
μη τι άλλο θα βοηθήσουν οικονομικά τους επαγγελματίες του κλάδου.
Ευχαριστώντας τους συνέδρους που
επέλεξαν την Κομοτηνή για την πραγματοποίηση της Γ.Σ. της Ο.Ψ.Ε., έλαβε
την ευκαιρία να επαινέσει την πόλη
του για την ανάπτυξή της, που επήλθε από τις προσπάθειες των κατοίκων της. Στο πλαίσιο αυτών των ευχαριστιών δεν παρέλειψε να δώσει
εκ μέρους του Σωματείου τους αναμνηστικές πλακέτες προς όλους τους
αντιπροσώπους που προσήλθαν στην
Συνέλευση, για να πάρουν μαζί τους
την Κομοτηνή και να την πάνε σε όλη
την Ελλάδα. Εκπληκτικό ήταν και το
δώρο που μας έκαναν οι ακρίτες,
όταν μας παρουσίασαν νεανικό χορευτικό συγκρότημα με μουσικούς
επίσης νεαρούς και ταλαντούχους.
Ο νομικός σύμβουλος της Ομοσπονδίας κος Γιώργος Μπέσκος αναφέρθηκε σε δύο σημαντικά θέματα που
απασχολήθηκε και αυτά ήταν η ΚΥΑ,
που εκκρεμούσε για χρόνια, και αφορούσε τον χαρακτήρα και τον τύπο
των πιστοποιητικών που έπρεπε να
λάβουν οι επιτυχόντες στις εξετάσεις,
για την οποία οι αρμόδιοι διατείνονταν ότι είχε χαθεί, και η ΚΥΑ 517/14
που έπρεπε να γίνουν κάποιες διευκρινήσεις και αλλαγές. Σε ότι αφορά τη δεύτερη ΚΥΑ είμαστε σε μετα-

βατικό στάδιο και μέχρι να ισχύσει η
νέα παρατείνεται η ισχύς της παλαιάς.
Το σημαντικό είναι ότι η Ομοσπονδία
μέσω του νομικού της συμβούλου,
και προκειμένου να πιέσει, έφτασε
μέχρι του σημείου να απειλήσει ότι
θα προσφύγει στην ευρωπαϊκή επιτροπή και έτσι υποχρέωσε τους κρατικούς φορείς να ενεργοποιηθούν.
Στα πεπραγμένα της Συνέλευσης
πρέπει να αναφερθεί ότι έγινε αποδεκτή η αίτηση εγγραφής του Σωματείου Ψυκτικών Ρεθύμνου, μετά από
θετική εισήγηση της Ο.Ψ.Ε. που εξέτασε εάν το καταστατικό του υποβάλλοντος την αίτηση Σωματείου είναι
εναρμονισμένο με τις προϋποθέσεις
που απαιτούνται.
Σε ότι αφορά τα οικονομικά της Ο.Ψ.Ε.,
ο ταμίας κος Αριστείδης Αρφάνης παρέθεσε τα στοιχεία που απαιτούσε η
εξελεγκτική επιτροπή, η οποία αφού
συνήλθε υπό την Προεδρία του κου
Τάσου Παπουτσή έδωσε τη θετική της
συγκατάθεση για να εγκριθεί από το
Σώμα, το οποίο την ενέκρινε.
Οι εργασίες της Συνέλευσης είχαν
και επετειακό χαρακτήρα για τα είκοσι χρόνια από την ίδρυση της Ομοσπονδίας και οι προσκεκλημένοι κκ.
Κολιόπουλος, Δαλαβούρας, Πετρουγάκης, Σμαριανάκης, Κόκκοτος, Μαμαλάκης, Σαββέλλος έλαβαν τον
λόγο, προκειμένου να απευθύνουν
χαιρετισμό προς το Σώμα.
Ιδιαίτερα ο κος Παναγιώτης Κολιόπουλος, πρώτος Πρόεδρος, αναφέρθηκε στους αγώνες που έκαναν
οι παλαιοί συνδικαλιστές για τη σύσταση και επιβίωση της Ομοσπονδί-

ας και έκανε ιδιαίτερη μνεία στα τέσσερα ιδρυτικά Σωματεία (ΣΕΨΚΕΕ,
ΣΩΜ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ & ΚΛΙΜ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΩΜ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ &
ΣΩΜ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ).
Οι σύνεδροι μέσα από βίντεο που
προβλήθηκε και από έκθεση εντύπων, όπως τα ΨΥΚΤΙΚΑ ΝΕΑ και το
περιοδικό Ο ΨΥΚΤΙΚΟΣ, είχαν την ευκαιρία να δουν παλαιότερες δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, από το
2001 μέχρι σήμερα.
Σημαντικό είναι να αναφέρουμε ότι εκ
μέρους της Ο.Ψ.Ε. επιδόθηκαν τιμητικές πλακέτες σε παλαιούς και νεότερους συναδέλφους που την υπηρέτησαν, προκειμένου να επιτευχθούν οι
στόχοι της.
Οι συνάδελφοι που παρέλαβαν τις
πλακέτες με την σειρά παράδοσης
ήταν οι Γιάννης Βετουλάκης, Διονύσης Βρυώνης, Μανώλης Σμαριανάκης, Στέλιος Μαμαλάκης, Γιάννης
Πετρουγάκης, Σάββας Σαββέλλος και
Σωτήρης Σωτηρίου (Asterios Toris).
Ο επόμενος σταθμός προκειμένου να
διεξαχθεί η 22η Γενική Συνέλευση είναι η πόλη της Καλαμάτας και τη διοργάνωσή της ανέλαβε το Σωματείο
Ψυκτικών Μεσσηνίας.
Μετά το πέρας των εργασιών της Συνέλευσης οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να διασκεδάσουν σε έναν
πολύ όμορφο χώρο.
Διονύσης Βρυώνης
Υ.Γ. Η Γενική Συνέλευση διεξήχθη με όλα τα
μέτρα προφύλαξης από την COVID-19 και οι
σύνεδροι προσερχόμενοι υποβάλλονταν σε
self test από παριστάμενη υγειονομικό.

