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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
 
 

 
 
Αντιπροσωπεία της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Reinhard Reibsch Γενικός 
Γραμματέας της EMCEF, Νίκος Κιούσης & Αγάπιος Μήλιος 
Πρόεδρος & Γενικός Γραμματέας ΠΟΕΠΔΧΒ  . 

 

 
 
 
 
Στις 11, 12 και 13 Ιουνίου 2008 
πραγματοποιήθηκε το Συνέδριο της Ευρωπαϊκής 
Ομοσπονδίας εργαζομένων στην χημεία , 
ενέργεια και ορυχεία (EMCEF) , στην Πράγα 
πρωτεύουσα της Τσεχίας.  
 

    
 

Στο Συνέδριο της EMCEF συμμετείχαν 319 αντιπρόσωποι συνδικάτων απ’ όλες τις χώρες της 
Ευρώπης.  Η Ομοσπονδία μας συμμετείχε, με τον Πρόεδρο συν. Νίκο Κιούση και τον Γενικό 
Γραμματέα συν. Αγάπιο Μήλιο. 
Στην διάρκεια του τριήμερου Συνεδρίου συζητήθηκαν τα κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
εργαζόμενοι στην Ευρώπη , κατατέθηκαν οι θέσεις και οι αποφάσεις της EMCEF για την δράση της 
και έγιναν προτάσεις από αρκετές αντιπροσωπείες για την εξεύρεση κοινών λύσεων προς όφελος των 
εργαζομένων. 
Μερικά από τα σημαντικότερα θέματα της ημερήσιας διάταξης που συζητήθηκαν είναι τα ακόλουθα : 

 Δημιουργία επιτροπής για την μελέτη των θετικών – αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον 
από την εφαρμογή της Οδηγίας REACH, Πράσινης και Λευκής Βίβλου . 

 Μελέτη για το Πολιτικό αντίκτυπο σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.  
 Συμμετοχή στην Βιομηχανική Πολιτική  
 Συμμετοχή στις διαδικασίες του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών Αερίων. 
 Συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο και στο θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος 

 Δημιουργία link με την EUCOBAN που θα περιέχει όλες τις ΣΣΕ κατά κλάδο στην Ευρώπη. 
 Δημιουργία Link όπου «κλικάροντας» επάνω σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης θα 

εμφανίζονται στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με εργασιακά και συνδικαλιστικά θέματα 
 Στήριξη των ΣΣΕ και προετοιμασία σχεδίου για την αποτροπή επέμβασης στα αποτελέσματα  

των συμβάσεων από  εταιρείες και κυβερνήσεις. 

 Εξέταση συνεπειών από τις αποφάσεις των δικαστηρίων για τα εργασιακά θέματα 
 

Η EMCEF περιμένει στο μέλλον να υπάρξουν μεγάλες αλλαγές από τις μεταρρυθμιστικές πολιτικές και 
τις βιομηχανικές αλλαγές. Για τον λόγο αυτό τα Συνδικάτα της Ευρώπης θα πρέπει να είναι σε 
επιφυλακή.  
 
 
 
 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

PAN HELLENIC FEDERATION OF EMPLOYEES IN PETROLEUM PRODUCTS - 

REFINERIES & CHEMICAL INDUSTRY 
 

mailto:poedxb@otenet.gr


 
Αναφέρουμε επιγραμματικά τα ψηφίσματα του Συνεδρίου της EMCEF (για περισσότερες πληροφορίες 
www.emcef.org) :  

1. Ψήφισμα για την πολιτική και στρατηγική της EMCEF για τα Συνδικάτα (Συνδικάτο CGT 
Γαλλίας ). 

2. Ψήφισμα για «Παγκόσμια Ημέρα Αξιοπρεπούς Εργασίας » (Συνδικάτα FM de CC.OO ,FITEQA 
CC.OO. Ισπανία) 

3. Ψήφισμα για μια πραγματικά Ευρώπη των λαών  (Συνδικάτο UNITE ,Μ. Βρετανία)  
4. Ψήφισμα για τον Τομεακό Κοινωνικό Διάλογο (Συνδικάτο CSC Ενέργειας – Χημείας Κάτω 

χώρες) 
5. Ψήφισμα για τους εργαζόμενους με συμβάσεις έργου και ορισμένου χρόνου – μια πρόκληση 

για τα Συνδικάτα (Συνδικάτα IGBCE –Γερμανίας και Συνδικάτα Λουξεμβούργου και Ολλανδίας . 
6. Ψήφισμα για τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις (Πρόταση από Συνδικάτα Γαλλίας ,Ισπανίας και 

Κάτω Χωρών) 
7. Ψήφισμα για την αναμόρφωση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων (ΠΟΕΠΔΧΒ - ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, 

Ελλάδα). 
 
Η Ομοσπονδία μας με ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα κατέθεσε ψήφισμα για το Επικουρικό Ταμείο της 
Εμπορίας Πετρελαιοειδών (ΤΕΑΠΕΠ ) το οποίο έγινε ΟΜΟΦΩΝΑ αποδεκτό. 
Η Επιτροπή ψηφισμάτων της EMCEF θεώρησε σκόπιμο να το θέσει ως αίτημα στην ΕΕ και την 
Ελληνική Κυβέρνηση απαιτώντας την επιστροφή του Επικουρικού Ταμείου (ΤΕΑΠΕΠ ) στην μορφή και 
οργάνωσή του όπως ήταν πριν την εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου. 
 

 

       
    (ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΕΑΠΕΠ) 

 
4ο Συνέδριο EMCEF 

Πράγα 11-13 Ιουνίου 2008 
 

ΕΠΕΙΓΟΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΠΟΕΠΔΧΒ & ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ) 

Η  εφαρμογή του πρόσφατου ασφαλιστικού νόμου 
(ν.3655/08) προκαλεί μεγάλες ανησυχίες. Το ποσόν 
της επικουρικής μας σύνταξης είναι δυνητικώς 

απειλούμενο. 

Οι Εργοδότες μας (Εταιρίες Εμπορίας) καταβάλλουν, 

ύστερα από συμφωνία με τα Συνδικάτα και την 
έγκρισή της από την Κυβέρνηση, περισσότερο από 

το 90% των ετησίων εσόδων του Επικουρικού μας  
Ασφαλιστικού Ταμείου. Αν οι εργοδότες μας 

πεισθούν ότι τα χρήματα που πληρώνουν,  

χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς αντί της 
καταβολής των συντάξεων του προσωπικού τους, 

είναι βέβαιο ότι θα σταματήσουν την συνεισφορά 
τους στο Ταμείο και αυτό δεν θα μπορεί να 

καταβάλλει τις συντάξεις, στο ύψος του ποσού που 
τώρα καταβάλλει.  

Στον διοικητικό τομέα δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 
οι Εργαζόμενοι και οι Εταιρίες Εμπορίας θα 

συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου 
φορέα, καθώς οι θέσεις που αναλογούν στους 

εκπροσώπους των Εργαζομένων και των Εργοδοτών 
είναι λιγότερες από τον αριθμό των υπαγομένων 

στο νέο φορέα οργανισμών. Πρακτικά αυτό 
σημαίνει ότι άλλοι θα παίρνουν αποφάσεις για μας 

και την περιουσία του Επικουρικού μας Ταμείου 

χωρίς εμάς.  

Γι ΄ αυτούς τους λόγους και όχι μόνο, είμαστε 

http://www.emcef.org/


αποφασισμένοι να :  

- Προστατέψουμε  και να προβάλλουμε 
πρωτοποριακές πρακτικές.  

- Αποτρέψουμε τον κίνδυνο του αφανισμού ενός 

εύρωστου οικονομικά  οργανισμού.  

- Δώσουμε την ευκαιρία και σε άλλα ταμεία να 
χρησιμοποιήσουν τις  ίδιες λειτουργίες.  

Το σημερινό Συνέδριο της EMCEF εκφράζει 

την ανησυχία του για την πολιτική της 

Ελληνικής Κυβέρνησης. Στηρίζουμε δυναμικά 
τους Έλληνες συναδέλφους στον αγώνα τους 

να αντισταθούν σε αυτήν την Νομοθεσία και 
καλούμε την Ελληνική κυβέρνηση να 

επαναφέρει τους προηγούμενους 

κανονισμούς, προκειμένου να προστατέψει τα 
δικαιώματα στην σύνταξη των εργαζομένων 

στην βιομηχανία πετρελαίου και ενέργειας . 

 
 
Οι τοποθετήσεις όλων των αντιπροσωπειών ήταν εποικοδομητικές και εστίαζαν κυρίως στα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε συνδικάτο στην χώρα του.  
Στον τομέα της Βιομηχανικής πολιτικής, υγείας και ασφάλειας και περιβάλλον, η τοποθέτηση της   
Ομοσπονδία μας με ομιλητή τον Πρόεδρο Ν. Κιούση  είναι όπως παρακάτω :  
 

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΕΠΔΧΒ ΣΤΟ 4Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EMCEF 
(ΠΡΑΓΑ 11- 12- 13/6/2008) 

Αγαπητοί συνάδελφοι του Προεδρείου και των αντιπροσωπειών ,  
 

Χαιρετίζω το σημερινό μας συνέδριο στην φιλόξενη Πράγα και προσδοκώ όπως όλοι μας θετικά αποτελέσματα 
από τις Αποφάσεις μας – Ψηφίσματα. 
Γνωρίζουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη βασίζεται στην αναγνώριση και στην εναρμόνιση διαφορετικών 
συμφερόντων και θέσεων. Ακούμε ότι τα επιχειρησιακά συμφέροντα και τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τα 
κύρια χαρακτηριστικά επιτυχίας μιας επιχείρησης . Ακούμε επίσης ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις εστιάζουν 
πρωτίστως στις περιβαλλοντικές μελέτες . 
Σε αυτές τις διαπιστώσεις προτείνουμε τα συνδικάτα, σε τοπικό, σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο  
να παίρνουν και να απαιτούν  διάφορες πρωτοβουλίες και πολιτικές σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης εξουσίας,  οι 
οποίες, να συνθέτουν τον κοινωνικό διάλογο με αποτέλεσμα την προώθηση του υψηλού επιπέδου 
απασχόλησης, της επαρκούς κοινωνικής προστασίας , του περιβάλλοντος και όχι στον κοινωνικό αποκλεισμό.   
Σε συνδυασμό δε  με  την στρατηγική της Λισσαβόνας θα πρέπει να δίνονται λύσεις με  θετικά αποτελέσματα 
για όλους μας . Πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός οικονομετρικού μοντέλου με χαρακτηριστικά πιστώσεων , 
χρονοδιαγραμμάτων , κανόνων λειτουργίας και εκμετάλλευσης  κατά  κλάδο και ειδικότητα σε κάθε επίπεδο 
περιφέρειας τουλάχιστον θα είναι μια βάση για κάθε ειλικρινή διαβούλευση των εταίρων της κοινωνίας και του 
συνδικάτου . 
Εμείς ως Ομοσπονδία που καλύπτει τον κλάδο με τους εργαζόμενους που προσφέρουν την εργασία τους στην 
Έρευνα, την Εξόρυξη , τα Διυλιστήρια, την εμπορία καυσίμων στα δίκτυα και στις εγκαταστάσεις του φυσικού 
αερίου, της χημικής βιομηχανίας καθώς και των θυγατρικών εταιρειών τους που καλύπτουν  και άλλους τομείς 
δραστηριοτήτων τους  όπως η ΑΣΠΡΟΦΟΣ με διεθνή αναγνώριση (μελέτες , επίβλεψη κλπ.), σημειώνουμε ότι 
αναγνωρίζουμε τις προκλήσεις την ενεργειακής πολιτικής στην Ευρώπη και γενικότερα όπως : ο παγκόσμιος 
ανταγωνισμός, η ασφάλεια του ανεφοδιασμού , η αυξανόμενη κατανάλωση ενέργειας, η έλλειψη υποδομών και 
πόρων για το περιβάλλον ειδικά σε χώρες που ο κοινωνικός τους ιστός και η οικονομία τους είναι ευάλωτες από 
τρίτους καθώς και από κάθε «καθοδηγούμενο» νομοθέτημα ή οδηγία της ευρωπαϊκής ένωσης για την ενέργεια . 
Τονίζουμε ότι είμαστε αντίθετοι στον τρόπο απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας σε ιδιώτες όπως έτσι 
γίνεται αυτήν την περίοδο στην χώρα μου. Το δημόσιο ενδιαφέρον δεν  συμμετέχει ενεργά,  με συνέπεια, 
μερικοί μεγάλοι όμιλοι που συνδέονται άμεσα και με την εθνική άμυνά μας (Διυλιστήρια , Τηλεπικοινωνίες , ΔΕΗ, 
ΟΣΕ , ΕΛΤΑ, Λιμάνια ) να δίνονται στο βωμό της κερδοσκοπίας, της στρεβλής και κακώς εννοούμενης ελεύθερης 
και ανταγωνιστικής αγοράς προς όφελος δήθεν του κοινωνικού συνόλου. 
Τα τιμολόγια με τις απανωτές αυξήσεις για όλους τους καταναλωτές δείχνουν δυστυχώς για εμάς την πικρή 
αλήθεια .  
Εμείς οι εργαζόμενοι του κλάδου ενέργειας ξέρουμε και απαιτούμε καθημερινά προς κάθε κατεύθυνση 
ότι η μακροχρόνια ενεργειακή πολιτική δεν είναι λόγια και μοντέλα μόνον, αλλά είναι μελέτες σκοπιμότητας, 
αποφάσεις , πιστώσεις,  χρονοδιαγράμματα και έργα . 



Η ΓΣΕΕ έχοντας υπόψη ότι όπως το νερό και τα σκουπίδια έτσι και η ενέργεια θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
θέματα που θα απασχολήσουν σοβαρά την χώρα μου και όχι μόνο, έχει ξεκινήσει μια μελέτη σε συνεργασία με 
τα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και πιστεύουμε ότι θα ληφθεί υπόψη από όλους γιατί θα περιέχει 
συγκεκριμένες προτάσεις για το εν λόγω θέμα . 
 
Αγαπητοί συνάδελφοι , 
Η EMCEF στην πρότασή της για την ενεργειακή πολιτική δηλώνει ότι θα συνεχίσει δίπλα – δίπλα με την ETUC 
και με άλλες Ευρωπαϊκές Ομοσπονδίες να κάνει προτάσεις για την βιομηχανία με προσεκτικά βήματα και 
προς το συμφέρον των μελών της . 
Οι προθέσεις και οι αντίστοιχες προτάσεις με αυτό το πνεύμα θα μας βρουν να τις υπερασπιζόμαστε με σθένος 
και συνέπεια .  
Σας γνωρίζουμε ότι από την Βουλή των Ελλήνων πέρασε ένα ασφαλιστικό Νομοσχέδιο -με οριακή πλειοψηφία 
152 υπέρ 148 κατά - που θα φέρει κατά την άποψή μας μεγάλη διατάραξη του κοινωνικού ιστού της χώρας 
μου χωρίς όφελος για τους εργαζόμενους . 
Με διάφορα προσχήματα προσπαθούν να δικαιολογήσουν την αύξηση των ορίων ηλικίας στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα όπως είναι με τους συναδέλφους μου στα διυλιστήρια και τις χημικές βιομηχανίες , την 
περαιτέρω μείωση των συντάξεων (σημειώνουμε ότι οι νεόπτωχοι έλληνες όλο και αυξάνονται) με την μέση 
σύνταξη να είναι 600€ μηνιαίως όταν όλα τα είδη ακριβαίνουν σκανδαλωδώς . Η μονομερής αύξηση των 
εισφορών είναι άδική και κοινωνικά μη αποδεκτή .  
Η ενοποίηση των Ταμείων χωρίς πρόγραμμα και μελέτη μόνο πολιτική αναλγησία μπορεί να χαρακτηριστεί.  
Το πιο υγιές ταμείο σαν αυτό του κλάδου εμπορίας καυσίμων, το ΤΕΑΠΕΠ , όπως αναφέρεται και στο από 
πλευράς μας κατατεθειμένο για ψήφισμα στο σημερινό μας συνέδριο με αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας 30 
ετών με συμμετοχή εισφοράς εργαζομένων και εργοδοτών χωρίς να αποτελούν κοινωνικό πόρο και να 
επιβαρύνουν τον πολίτη,  κατακρεουργήθηκε στο βωμό μιας στείρας πολιτικής βούλησης χωρίς κανένα 
απολύτως κοινωνικό διάλογο . Η ελαστικοποίηση της εργασίας και η ημιαπασχόληση , πάντα ήταν είναι 
και θα είναι η μάστιγα της αποσάθρωσης της κοινωνίας και της αποδόμησης της προσωπικότητας των πολιτών. 
 

Ρωτάμε ευθέως από αυτό το βήμα τους οικονομικούς εγκεφάλους που μας κυβερνούν  : μπορεί σήμερα με 
300 – 500€ να δημιουργηθεί οικογένεια?  υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης προσωπικών δυνατοτήτων στον 
τομέα που κάθε άνθρωπος έχει το προσωπικό του «διαμάντι»? Τι θέλουν να δημιουργήσουν ? μια κοινωνία 
μίζερη, καταθλιπτική , επιθετική , αποδομημένη, χωρίς αξίες και οράματα ? Μήπως θέλουν κλωνοποιήσεις με 
ονομασία ανθρώπινη μηχανή Νο 1, 2, 3,……?  
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Έχουμε όλοι μας την ευθύνη για εμάς και τις επόμενες γενεές να πούμε όχι , να αντισταθούμε και να 
απαιτήσουμε το αυτονόητο δικαίωμα σεβασμού στην εργασία με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ως 
απαράβατη προϋπόθεση. 
Το απαιτούν και οι νεκροί συνάδελφοι μας που δυστυχώς δεν είναι σήμερα εν ζωή, εξαιτίας της μη εφαρμογής 
και τήρησης αυτών των κανόνων. 
Η ΠΟΕΠΔΧΒ στηρίζει σταθερά και αμετάκλητα τις ανάγκες του σήμερα χωρίς αυτές να υπονομεύουν τις 
μελλοντικές .  
Απορρίπτει πολιτικές που διαμορφώνουν αντιπαλότητα με τους εργαζόμενους και την απορύθμιση των 
εργασιακών σχέσεων σε συνδυασμό με την τεχνική συμπίεση του κόστους εργασίας.  
Είμαστε μαζί με όσους έχουν την συναντίληψη ότι η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί σταθερή και ειλικρινή 
διαβούλευση με τα συνδικάτα κάθε βαθμού ούτως ώστε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο να γίνεται πράξη προς 
όφελος όλων των πολιτών της ευρωπαϊκής ένωσης και της ευρύτερης περιοχής. 
 
Κλείνοντας ζητούμε από την EMCEF να σταθεί δίπλα μας δίνοντας την βοήθεια και την εμπειρία της όπου 
απαιτείται προς τους Έλληνες εργαζόμενους. 
Θα συνταχθούμε με συναδέλφους και σε άλλα θέματα που θα αναφερθούν, τα οποία θα είναι στην  ίδια 
συναντίληψη με εμάς . 
Κύριε Πρόεδρε του Συνεδρίου, σας ευχαριστώ εκ μέρους των εργαζομένων της Ομοσπονδίας μας για τον χρόνο 
που μας διατέθηκε να ακουστούν επιγραμματικά οι θέσεις μας και σας εύχομαι καλή συνέχεια . 
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