
 
 

 
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΟΕΠΔΧΒ 

 
1Ο  ΣΥΝΕΔΡΙΟ  ΠΣΕΕΠ 22-23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 (DIVANI CARAVEL) 

«Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ & 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ .  

ΣΤΟΧΟΙ- ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ» 
 
Κύριε Υφυπουργέ του ΥΠΕΚΑ  
Κύριε τέως Υπουργέ , Αναστάσιε Πεπονή 
Κύριε Πρόεδρε της ΕΛΠΕ 
Κύριοι εκπρόσωποι των κομμάτων  
Κυρίες και Κύριοι προσκεκλημένοι, 
Συναδέλφισσες συνάδελφοι, 
 
Καλή σας ημέρα , 
 
Το Συνδικάτο και το Συνδικαλιστικό Κίνημα γενικότερα είναι αναγκασμένο να 
κινηθεί σε ένα ειδικό περιβάλλον το οποίο έχει ξεκάθαρα διαμορφωθεί , από 
την παγκοσμιοποίηση και την οικονομική κρίση . 
Διανύουμε μια εξαιρετικά δύσκολη και σύνθετη περίοδο (ενεργειακό 
ασταθές περιβάλλον – γιγάντωση της ανεργίας – αστάθεια 
εργασιακών σχέσεων –κοινωνικές εκρήξεις κ.λ.π.) 
 
Το Συνδικαλιστικό Κίνημα πρέπει να έχει ξεκάθαρο προσανατολισμό και 
συγκεκριμένη ξεκάθαρη πολιτική στην δράση του .  
Να παράγει και να προωθεί χωρίς δογματισμούς, γενικές και ειδικές θέσεις 
όπως είναι σήμερα αυτό το Συνέδριο που αφορά «την πορεία της έρευνας , 
ανάπτυξης παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου σε εθνικό και 
εταιρικό επίπεδο». 
 
Ξεκαθαρίζουμε, χωρίς να είμαστε κρατικιστές, ότι οι επιχειρήσεις που 
βρίσκονται κάτω από τον Δημόσιο Έλεγχο είναι αυτές που μπορούν να 
προσφέρουν πρωτίστως φθηνό και καθαρό Ενεργειακό Αγαθό σε κάθε του 
μορφή . 
Για μας ο ενεργειακός σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται σε 4 πυλώνες . 
 

• Πρώτο ως βαρύτητα, ως αξία αλλά και ως υποχρέωση είναι η 
ασφάλεια του Ενεργειακού Εφοδιασμού της χώρας και η 
απρόσκοπτη τροφοδοσία των καταναλωτών . 

 
• Δεύτερο είναι οι χαμηλές τιμές στον καταναλωτή . 

 
• Τρίτο και άκρως αναγκαίο η προστασία του περιβάλλοντος . 

 



 
 

• Τέταρτο, συνυφασμένο με όλα τα προηγούμενα, τεχνογνωσία 
και αξιόπιστες βαθμίδες εκπαίδευσης των εργαζομένων. 

 
Πιστεύουμε ως εργαζόμενοι του Κλάδου, ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες 
στη χώρα μας για να προωθηθούν εκείνες οι πολιτικές που θα της δώσουν την 
ευκαιρία να δραστηριοποιηθεί στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων 
με εντατικότερα βήματα και ρυθμούς θωρακίζοντας περισσότερο την 
ενεργειακή μας ασφάλεια και την ευημερία μας ως χώρα . 
 
Πρέπει να μας ενθαρρύνει το γεγονός ότι η επιτυχής έκβαση της γεώτρησης 
στο κοίτασμα “ E “ της Καβάλας και οι φιλότιμες προσπάθειες των 
εργαζομένων δίνουν ελπιδοφόρο ενεργειακό και οικονομικό μήνυμα προς 
όλους μας . 
 
Εμείς ως εργαζόμενοι στην έρευνα – εξόρυξη – διύλιση και εμπορία 
υδρογονανθράκων θέλουμε και μπορούμε να συμβάλλουμε τόσο στο νομικό 
πλαίσιο,  εκσυγχρονίζοντας το σημερινό που ισχύει από την Δεκαετία του ’90, 
όσο και στις ασύμμετρες αντιδράσεις που τυχόν μπορεί να προκύψουν κατά 
την υλοποίηση του εν λόγω ενεργειακού σχεδίου . 
 
Από αυτό εδώ το βήμα λαμβάνοντας υπόψη ότι η λέξη ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ εδώ και 
4000 χρόνια , ως αναφέρει ο Διόδωρος ο Σικελιώτης στο έργο του για τον 
Ηρόδοτο ότι η άσφαλτος (από επιφανειακές πηγές πετρελαίου) στην Ζάκυνθο 
χρησίμευε για οικοδόμηση και στεγανοποίηση σπιτιών - από τον τρόπο των 
πρώτων γεωτρήσεων στην Κίνα το 345 μ.Χ και αυτής του Έντουιν Λο Ντρέικ 
το 1859 στις ΗΠΑ, θεωρείτο ταυτόσημη με τον πόλεμο - την αποικιοκρατία 
- τις οικονομικές εξαρτήσεις αλλά και την ανάπτυξη - την ανεξαρτησία 
και την οικονομική ευρωστία . 
 
Συμμετέχουμε ενεργά στο κεφάλαιο αυτό της χώρας μας δίνοντας και ένα 
μήνυμα εργατικής αλληλεγγύης και συνεργασίας προς όλους , λέγοντας τους 
ότι θέλουμε να συμμετέχουμε σε πλατφόρμες εξόρυξης υδρογονανθράκων 
που θα υπηρετούν την ειρήνη, την ευημερία των λαών και των εργαζομένων. 
 
Χαιρετίζω αυτό το Συνέδριο και εύχομαι κάθε επιτυχία στο σκοπό του . 
 
Πιστεύω ότι με δυναμική αλλά κυρίως με συμμετοχή στις αποφάσεις που θα 
οδηγήσουν στα όποια θετικά συμπεράσματα, όλες οι λάθος επιλογές των 
Κυβερνήσεων, των Διοικήσεων και των στείρων αρνήσεων, από όπου κι αν 
προέρχονται, ανατρέπονται . 
 
Ευχαριστώ για την προσοχή σας . 
 
ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ   
  
      


