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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
Ολοκληρώθηκε πρόσφατα το Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟΕΠΔΧΒ). 
Για άλλη μία φορά οι εργασιακοί χώροι του κλάδου μας ανέδειξαν το ψηφοδέλτιο που 
στήριξαν  η  ΠΑΣΚΕ - ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ως  πρώτη δύναμη, ανανεώνοντας έτσι  την 
εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς την υπεύθυνη  συνδικαλιστική  Παράταξη. 
 
Παράλληλα  με πρόταση μας  στο συνέδριο που έγινε στις 4 & 5 Μάρτη 2011- η οποία  
βασίζονταν στις ανάγκες των καιρών και για  την ανακοπή της  εργασιακής λαίλαπας, 
σεβόμενη την πρόθεση  των εργαζομένων για μια διαπαραταξιακή  αναλογική  
αντιπροσώπευση του οργάνου στο πνεύμα της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης στην 
πράξη, ζητήθηκε και ψηφίστηκε ομόφωνα   από τους  συνέδρους ,  η  διενέργεια  καταστατικού 
συνέδριου μέχρι   το 2012 , όπου θα επανακαθοριζόταν ο  τρόπος λειτουργίας του οργάνου. 
Λαμβάνοντας  ταυτόχρονα  υπόψη και της αντιπροσώπευσης των μικρών σωματείων .(βλέπε 
ψήφισμα συνεδρίου). 
      
Οι διεργασίες όμως για τη συγκρότηση του Προεδρείου κινήθηκαν προς αντίθετη κατεύθυνση, 
αλλοιώνοντας τόσο το εκλογικό αποτέλεσμα, όσο και το πνεύμα  του ψηφίσματος  για 
αντιπροσώπευση και  όλων των εργασιακών χώρων στο Θεσμικό  Δευτεροβάθμιο  
Συνδικαλιστικό Όργανο. 
 
Οι «γνωστοί πλέον παράγοντες» - μορφώματα από το παρελθόν απέκλεισαν το χώρο της 
Εμπορίας Πετρελαιοειδών και του Φυσικού Αερίου για πρώτη φορά στην ιστορία της 
ΠΟΕΠΔΧΒ, για χάρη των προσωπικών τους φιλοδοξιών και τον αρρωστημένο πόθο τους για 
την απόκτηση καρέκλας. 
 
Αντί της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ έχουμε μια 
«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΩΝ». 
 
Στη διαδικασία της συγκρότησης του Δ.Σ. σε Σώμα πρότεινε τη σύσταση διαπαραταξιακού, 
αναλογικού  Προεδρείου και εκπροσώπηση όλων των εργασιακών χώρων του Κλάδου. 
 
Δυστυχώς για τον Κλάδο μας με εξαίρεση την Ταξική Αγωνιστική Ενότητα, ένα συνονθύλευμα 
συνδικαλιστικών μορφωμάτων προέβη σε «πραξικόπημα» 
.  
Συναδέλφισσες -Συνάδελφοι 
 
Η συμπίεση των εργατικών δικαιωμάτων διογκώνεται με γοργούς ρυθμούς. 
 
Γνώμονας των συνδικάτων, πρέπει να είναι η πολιτική συλλογική λειτουργία και όχι η ατομική 
πολιτική. 
 
Τα συνδικάτα δεν έχουν ανάγκη από «αποστάτες» ,από συμμαχίες λυκοφιλίας και κουμπαριών.  
 
Ο δρόμος αυτός οδηγεί σε αδιέξοδα και μας αφήνει «ορφανούς» - ξεκομμένους από τα 
προβλήματα των εργαζομένων. 
 
Οι διασπάσεις ευνοούν τους Εργοδότες. Σε αυτήν την κρίσιμη περίοδο για τον εργαζόμενο και 
την μισθωτή εργασία αποτελεί λάθος μήνυμα  αυτό το προεδρείο. 
  



Η πολιτικοσυνδικαλιστική ΑΛΗΤΕΙΑ, δεν έχει χώρο στο Συνδικάτο και στην  ΠΟΕΠΔΧΒ . 
Παραγοντισμοί και τσιφλίκια δεν μπορούν να μεταφέρονται στους υπόλοιπους χώρους της 
ομοσπονδίας . 
 
Η ΠΑΣΚΕ ΚΛΑΔΟΥ πετρελαίου-φυσικού αερίου &χημικής βιομηχανίας      , οφείλει να μείνει 
και θα μείνει στο ύψος των περιστάσεων. 
 
Η ΠΑΣΚΕ είναι πολιτική δύναμη , δεν είναι παράταξη προσώπων και κομματικών επιταγών. 
Μάχεται και θα μάχεται για τον εργαζόμενο με τους εργαζομένους  . 
 
Καλούμαστε σήμερα να λειτουργήσουμε με συλλογικότητα – ανταγωνιστικότητα και ευέλικτο 
συνδικαλιστικό προσανατολισμό προς όφελος των εργαζομένων του Κλάδου μας  και όχι προς 
όφελος των προσωπικών συμφερόντων. 
 
Καλούμαστε κόντρα σε αυτούς που θέλουν την αποπολιτικοποίηση του Συνδικαλισμού να 
ισχυροποιήσουμε την παράταξη και  να αναγεννήσουμε την ομοσπονδία μας . 
 
Ο δρόμος προς την επανάκαμψη του Κλάδου δεν θα είναι εύκολος, όμως στη διαδρομή 
θεωρούμε βέβαιο ότι η προσπάθειά μας θα βρει συνοδοιπόρους όλους τους εργαζόμενους που 
πίστεψαν και στήριξαν άμεσα με την παρουσία τους ή και έμμεσα με την ψήφο τους την 
παράταξη μας  και φυσικά όλους αυτούς που αγωνιούν για το μέλλον του Κλάδου και 
αναζητούν από την Ομοσπονδία  να τους δώσει προοπτική για το μέλλον τους ατομικά και 
συλλογικά. 
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