
              
Αριθμός Απόφασης 4893/1999 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ 

ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
PAN HELLENIC FEDERATION OF EMPLOYEES IN PETROLEUM PRODUCTS - REFINERIES & 

CHEMICAL INDUSTRY

INTERNET : www.poedxb.gr          Μέλος της ΓΣΕΕ και των ICEM , EMCEF          E mail :  poedxb@otenet.gr

 
Αριθ.πρωτ. 6867                                                                                                                Ημερομηνία 19/10/2010  

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
Πρέπει να είμαστε :  

• Tολμηροί  
• Oραματιστές 
• Εξαιρετικά επιθετικοί μέσω διπλωματικών μας σχέσεων για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας 
• Συμμέτοχοι στην σύνδεση των Πανεπιστημίων με την παραγωγική διαδικασία  

Πρέπει να μην είμαστε :  
• Σπάταλοι στην  ενέργεια  
• Ενεργειακοί και Δημοσιονομικοί Φοροδιαφεύγοντες  

 Χαρακτηριστικά αποσπάσματα από το πρόγραμμα ενέργειας του ΠΑΣΟΚ. Πολλοί τα πίστεψαν και συνεχίζουν να 
φωνάζουν ότι υπάρχει ακόμα καιρός. Αρκεί όμως, αυτοί που το σχεδίασαν να κληθούν από την κυβέρνηση να το 
υλοποιήσουν και όχι τα αντίγραφα τους που φαίνεται ότι  δυσκολεύονται…  
 Τα θυμίζουμε όλα αυτά γιατί κάποιοι ίσως να μας ξαναπούν « βαθύ συνδικαλιστικό κράτος» .  Για να μην έχουν όλοι 
αυτοί το δικαίωμα να το πουν ρίχνοντας την ανάλογη λάσπη, αφήσαμε να ξεκινήσει η χειμερινή περίοδος διάθεσης του 
πετρελαίου θέρμανσης . 
 Μέχρι στιγμής μετρήσαμε 54 άρθρα γι αυτό το δημόσιο αγαθό. Βαρυσήμαντες δηλώσεις Υπουργών – Υπευθύνων καθώς 
και βαρύτατες καταγγελίες από τα πλέον επίσημα χείλη των Διοικούντων στα πετρελαιοειδή . 
 
Κύρια Υπουργέ του ΥΠΕΚΑ, 
Κύριε Υπουργέ Ανάπτυξης , 
Κύριε Υπουργέ Οικονομικών , 
 
Κάντε επιτέλους πράξη αυτά που έχει στο πρόγραμμά του το ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια . 

• Αντιμετωπίστε τις επενδύσεις που γίνονται στην  Διύλιση , στο Φυσικό Αέριο και στην Ηλεκτροπαραγωγή με την 
πρέπουσα προσοχή.  Επισκεφθείτε τους χώρους ενέργειας, όπου οι εργαζόμενοι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους 
δημιουργώντας προστιθέμενη αξία . Μην χρησιμοποιείται τις επενδύσεις μόνο για φοροεισπρακτικούς λόγους . Οι 
σημερινοί εργαζόμενοι του πετρελαίου είναι οι θεμελιωτές της πράσινης ανάπτυξης . Μην αφήνετε πολιτικές και 
κομματικούς εγκάθετους μηχανισμούς να καθυστερούν αυτά τα έργα . 

• Πολεμήστε την φοροδιαφυγή σαν στρατηγοί που έχουν στο πλευρό τους όλους τους εργαζόμενους της χώρας . 
Μην περιμένουμε μόνο τα Μνημόνια να μας δώσουν την λύση. Ειδικότερα η νοθεία και η φοροδιαφυγή στην 
αγορά των καυσίμων κοστίζει πολύ ακριβά στο δημόσιο και δεν προσελκύει ούτε fast track επενδυτές ούτε και 
μικρομεσαίους . Τα Βυτιοφόρα δεν πρέπει να κινούνται σε άγνωστους δρόμους. Ο «κρατικός τσαμπουκάς» της 
περικοπής του εισοδήματος δεν ταιριάζει στους Έλληνες εργαζόμενους – συνταξιούχους. 

• Τολμήστε να δημιουργήσετε στην πράξη τον διαχειριστή του Δημόσιου Φορέα Υδρογονανθράκων . Οι γείτονες 
τρέχουν και εμείς το… συζητάμε . Η TPAO (Turkiye Petrolleri Anonim Ortakligi) προχωρά με γοργούς ρυθμούς την 
χαρτογράφηση στο Αιγαίο (Οικονομική Ζώνη / ΑΟΖ) με ορίζοντα να προκηρύξει διαγωνισμό παραχωρήσεων έως 
το τέλος του 2011. 

• Στηρίξτε επενδυτικά προγράμματα Φυσικού Αερίου που στοχεύουν να γίνει η χώρα ενεργειακός κόμβος, που θα 
της παρέχει ενεργειακή ασφάλεια και επιχειρηματικότητα προς το εσωτερικό και προς την Ευρώπη (επέκταση 
αγωγού προς Καλαμάτα – Αποθήκευση Φυσικού Αερίου στην Νότια Καβάλα και Ρεβυθούσα – Δημιουργία νέων 
ΕΠΑ και βιώσιμη πορεία της ΕΠΑ Αττικής ). 

• Αποφύγετε  όμως κάθε Διοικητική πράξη που θα χαρίσει δισεκατομμύρια σε επιχειρηματικούς κύκλους και σε 
συμβούλους που σαν μαέστροι χτίζουν «νέο Βατοπέδι» . Μην αγνοείται αυτούς που έχουν το θάρρος και τα 
επισημαίνουν πριν να είναι πολύ αργά . 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ – ΕΝΩΜΕΝΟΙ – ΔΥΝΑΤΟΙ ΔΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΕ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ 
ΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΛΠΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΕΛΟΣ 
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