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Συναδέλφισες , Συνάδελφοι , 
 
Το κείμενο του Προγράμματος δράσης του 38ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου 
ξεκινούσε ως εξής : 
 
«Το 38ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας πραγματοποιείται εν μέσω ραγδαίων εξελίξεων – 
πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών, τεχνολογικών – σε ολόκληρο τον κόσμο, στην 
Ευρώπη και στη Χώρα μας, διαμορφώνοντας ένα ιδιαίτερα αρνητικό περιβάλλον για τους 
εργαζόμενους . 
Οι νεοφιλελεύθερες επιλογές σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδιαμορφώνουν τις οικονομικές 
και αναπτυξιακές πολιτικές προς όφελος του κεφαλαίου και του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος, προωθώντας σκληρά μοντέλα σε βάρος του κόσμου της μισθωτής 
εργασίας». 
 
Τα ψηφίσματα του 14ου  - 15ου Γενικού Συμβουλίου μαζί με τα ψηφίσματα και τις θέσεις 
του 38ου Εκλογοαπολογιστικού συνεδρίου που εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα, αποτέλεσαν 
αναπόσπαστο κομμάτι του προγράμματος δράσης μας για την τριετία 2011- 2014 . 
 
Με βάση λοιπόν αυτές τις αποφάσεις και τις εξελίξεις, οριοθετήσαμε τη δράση μας για τα 
επόμενα 3 χρόνια . 
 
Χωρίς να αγνοούμε και δεν πρέπει να αγνοούμε όλα όσα έχουν συμβεί σε αυτόν τον 
χρόνο που πέρασε , η Διοίκηση της Ομοσπονδίας κλήθηκε να αντιμετωπίσει τις εξελίξεις 
στον κλάδο μας και ταυτόχρονα να παρέμβει με ότι δυνάμεις διαθέτει σε καθημερινά 
προβλήματα των Σωματείων μελών μας  . 
 
Τα θέματα όμως που επικεντρωθήκαμε περισσότερο, ήταν  οι Συλλογικές Συμβάσεις 
Εργασίας οι οποίες ήταν ήδη σε εξέλιξη, η λίστα των Βαρέων και Ανθυγιεινών 
επαγγελμάτων , καθώς επίσης και το  επικουρικό Ταμείο Ασφάλισης των εργαζομένων 
στα Πετρελαιοειδή (ΤΕΑΠΕΠ),  ουσιαστικής σημασίας για τον κλάδο μας . 
 
Όσον αφορά τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που τις διαχειρίζονταν 
κυρίως τα Πρωτοβάθμια σωματεία, συμμετείχαμε ως Δευτεροβάθμιο όργανο όπου και 
όποτε χρειαζόταν για τις ανάγκες των σωματείων μελών μας, με συναντήσεις αλλά και με 
προκήρυξη απεργιακών κινητοποιήσεων. 
 
Θεωρούμε ότι τα αποτελέσματα των ΣΣΕ κρίνονται σε πρώτο βαθμό και κυρίως από τους 
άμεσα ενδιαφερόμενους, που δεν είναι άλλοι από τα φυσικά μέλη των Πρωτοβάθμιων 
σωματείων μας και από τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων που εγκρίνουν ή 
απορρίπτουν αυτά τα αποτελέσματα.  
 
Όσον αφορά την Κλαδική ΣΣΕ , παρόλο που φαινόταν ότι με τους εργοδότες στον 
αντίστοιχο χώρο (Εταιρείες Εμπορίας Πετρελαιοειδών) είχαμε βρει μια κοινή συνισταμένη, 
φάνηκε στην πορεία ότι αυτό δυστυχώς δεν ήταν αρκετό προκειμένου να αποφύγουμε 
φαινόμενα καταστρατήγησης της .  
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Παρόλο που στις αρχές του 2ου εξαμήνου συμφωνήθηκε και υπογράφηκε το ποσοστό 
αύξησης της κλαδικής ΣΣΕ, μετά από τον νόμο έκτρωμα 4024/2011 της κυβέρνησης, 
άρχισαν να διαφαίνονται οι προθέσεις των εταιρειών για το ξήλωμα της, με την 
δημιουργία ενώσεων προσώπων, με απώτερο σκοπό την υπογραφή ατομικών 
συμβάσεων, καθιστώντας έτσι ανενεργή την κλαδική ΣΣΕ με ότι αυτό συνεπάγεται.  
Μέσα από πολλές και συνεχείς συσκέψεις με τα σωματεία του κλάδου τόσο στη 
Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα , η Ομοσπονδία προσπάθησε να αναλύσει και να 
παρουσιάσει , σε συνεργασία με τον Νομικό Σύμβουλο ότι ο τρόπος δομής που έχουμε 
σήμερα δεν ανταποκρίνεται πλήρως πια στις δύσκολες συνθήκες που έχουν να 
αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι μας στους χώρους εργασίας . Γι αυτό το λόγο πρέπει να 
παραμείνει σημαντικός στόχος και για το 2012 , η συμπλήρωση της δομής σε 
πρωτοβάθμιο επίπεδο . 
 
Όσον αφορά τα ΒΑΕ μετά από αλλεπάλληλες αλλαγές των επιτροπών κρίσης κατέληξαν 
σε μια , στη γνωστή επιτροπή Κωνσταντινίδη .  
Η Ομοσπονδία  προσπάθησε με πολλές  παρεμβάσεις να επιδιώξει το απόλυτο, αυτό 
δηλαδή που θα θέλαμε όλοι μας, να χαρακτηριστεί ολόκληρος ο κλάδος μας, 
ανεξαρτήτου ειδικότητας, κλάδος ειδικών συνθηκών.   
Αυτό που μέχρι στιγμής καταφέραμε είναι να μην εξαιρεθούν – όπως προβλεπόταν από 
τις 2 προηγούμενες επιτροπές κρίσης ΒΑΕ - οι εργαζόμενοι των διοικητικών – 
οικονομικών υπηρεσιών εντός των διυλιστηρίων , καθώς και οι εργαζόμενοι στις 
εγκαταστάσεις Υγραερίων. Επίσης να ενταχθεί η ΝΤΙΑΞΟΝ που χρόνια πάλευε, δυστυχώς 
όμως όχι στο σύνολο του προσωπικού της  .  
Πρέπει να συνεχίσουμε τον δύσκολο αυτό αγώνα και αυτό το χρόνο, ελπίζοντας πως 
κάθε εργαζόμενος στον κλάδο μας, ανεξαρτήτου ειδικότητας, θα θεωρείται εργαζόμενος  
στα ΒΑΕ.  
 
Ένα από τα σοβαρότερα θέματα, επίσης, που διαχειριζόμαστε και όπως φαίνεται θα μας 
απασχολήσει περισσότερο και το 2012,  είναι η επικουρική ασφάλιση , συγκεκριμένα το 
ΤΕΑΠΕΠ.  
Με πρωτοβουλία της Ομοσπονδίας μας και μετά από αρκετές καταγγελίες προς κάθε 
κατεύθυνση, όλες οι ομοσπονδίες του ΤΕΑΙΤ συναντηθήκαμε προκειμένου να 
σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας απέναντι στην απόφαση του Υπουργείου να ενοποιήσει , 
αλλά στην ουσία να καταργήσει τα επικουρικά ταμεία.  
Έτσι μετά από αρκετές συσκέψεις,  σχηματοποιήσαμε τη δράση μας και μετά από δύο 
συναντήσεις με τον αρμόδιο υπουργό, καταλήξαμε ότι ο μόνος δρόμος είναι ο κοινός 
αγώνας συνταξιούχων και εργαζομένων, αν θέλουμε να σώσουμε την επικουρική 
ασφάλιση στον κλάδο μας, το ΤΕΑΠΕΠ.  
Η Ομοσπονδία τις επόμενες ημέρες, πέρα από συσκέψεις και συναντήσεις που έχει ήδη 
κάνει μέχρι στιγμής με τα σωματεία του κλάδου εμπορίας αλλά και τα σωματεία 
συνταξιούχων, πριν πάρει οριστική απόφαση που θα της ζητηθεί από το Υπουργείο, θα 
πραγματοποιήσει μια πανολομέλεια, αν είναι δυνατόν όλων των σωματείων του κλάδου 
εμπορίας και όλων των σωματείων συνταξιούχων,  έτσι ώστε μετά από πλήρη ενημέρωση 
όλων μας, να παρθούν οι σωστές αποφάσεις που θα περιφρουρούν τα ασφαλιστικά και 
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα . 
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Λόγω της σοβαρότητας που έχουν τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, 
θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε  όλους τους εργαζόμενους του κλάδου μας σε όλη την 
Ελλάδα με εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες, όπως έγινε και την προηγούμενη 
περίοδο . 
 
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι , 
 
Η ομοσπονδία θα συνεχίσει να δίνει καθημερινά τον αγώνα σε όλα τα επίπεδα και θα 
στέκεται δίπλα στα σωματεία μέλη της  γιατί ο αποφασιστικός ρόλος των πρωτοβάθμιων 
σωματείων με τον σωστό συντονισμό του δευτεροβάθμιου οργάνου είναι ο μόνος τρόπος 
να έχουμε συλλογικό και δυναμικό αποτέλεσμα στη δράση μας . 
 
Όλα όσα συζητήσαμε, συμφωνήσαμε και ψηφίσαμε στο 38ο Συνέδριο, είναι υποχρεώσεις 
όλων μας , είναι ο μπούσουλας μας για ολόκληρη την τριετία .   
 
Καθημερινά πρέπει να εξειδικεύουμε και να προγραμματίζουμε δράσεις αντιμετώπισης 
αυτής της δύσκολης κατάστασης χωρίς να αγνοούμε ότι όλο και νέα μέτρα επιβάλλονται 
από τη διορισμένη κυβέρνηση (ΠΑΣΟΚ–Ν.Δ.–ΛΑΟΣ) και τους ευρωπαίους και ντόπιους 
«νταβατζήδες» που έχουν ξεπεράσει πλέον τα όρια της διαστροφής και  έχουν επιδοθεί 
σε έναν αγώνα δρόμου οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης του Ελληνικού λαού, 
προκειμένου να διασώσουν τους τοκογλύφους δανειστές, τους τραπεζίτες και το μεγάλο 
κεφάλαιο. 
Όλοι αυτοί βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, τρομοκρατούν τον Ελληνικό λαό με 
την απειλή της χρεοκοπίας , ενώ έχουν οδηγήσει ήδη σε χρεοκοπία όλα τα νοικοκυριά, 
τους Έλληνες εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Απειλούν όσους υπερασπίζονται όχι 
μόνο τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα τους, αλλά και όσους προσπαθούν να 
υπερασπιστούν στοιχειωδώς την αξιοπρέπεια τους. 
 
Οι δραματικές μειώσεις μισθών και συντάξεων, τα ισοπεδωτικά φοροεισπρακτικά μέτρα, 
αλλά και τα ατελείωτα χαράτσια, σε συνδυασμό με τις χιλιάδες απολύσεις δεν είναι 
αρκετά, όπως φαίνεται,  για να καθησυχάσουν τις «αγορές». 
Η διορισμένη Κυβέρνηση λοιπόν, υποταγμένη στους ντόπιους και ξένους «πάτρωνές» 
της, επιχειρεί να μας δώσει την χαριστική βολή. Θέλει να μας μετατρέψει σε δούλους και 
πλήρως υποταγμένους στα συμφέροντα των κεφαλαιοκρατών και των μεγάλων 
αφεντικών. Χωρίς ίχνος ντροπής καταργούν το Σύνταγμα, καταλύουν τη δημοκρατία 
αφαιρώντας κάθε δικαίωμα από τους εργαζόμενους να διαπραγματεύονται και να 
υπογράφουν συλλογικές συμβάσεις. Στην ουσία και η διορισμένη Κυβέρνηση στόχο έχει 
να καταργήσει τα Συνδικάτα. 
 
Η φωτιά που είχε πάρει το σπίτι του διπλανού μας - και μερικοί από εμάς έκαναν πως δεν 
την έβλεπαν -   έφτασε στην πόρτα μας και θα συνεχίσει το καταστροφικό της έργο 
παρακάτω, αν δεν την σταματήσουμε.  
Όσοι νομίζουν ότι υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα κάνουν μεγάλο λάθος. Γιατί ο 
κανόνας είναι ένας : πλήρης υποταγή των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των νέων 
και γενικά της ελληνικής κοινωνίας στους δανειστές και στις αγορές. 
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Το αποικιοκρατικό σύστημα που η Κυβέρνηση σχεδιάζει και υλοποιεί χρειάζεται και 
δούλους. Εάν λοιπόν αυτοί με τη δουλοπρέπεια που δείχνουν χρόνια τώρα και την 
υποταγή που έχουν στα αφεντικά τους θέλουν να την περάσουν και σε μας, τους λέμε 
ΟΧΙ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. 
 
Η Ομοσπονδία και τα σωματεία του Κλάδου πρέπει να συνεχίσουν πιο δυναμικά σε έναν 
ανένδοτο αγώνα. Είναι ο μόνος δρόμος αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Τα 
σχέδια που μας παραχωρούν σαν να είμαστε αντικείμενα στα αφεντικά της Κυβέρνησης, 
πρέπει να ανατραπούν .  
Ο εργαζόμενος έχει φωνή, έχει δύναμη  αλλά  και τόλμη και αποφασιστικότητα και πρέπει 
να τους πει ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ . 
 
Το πρόσφατο παρελθόν απέδειξε ότι η συσπείρωση, η αγωνιστικότητα και η δυναμική 
κινητοποίηση έχει αποτέλεσμα. Τώρα, έχουμε ακόμη περισσότερους λόγους να το 
πράξουμε. 
Παραλάβαμε κατακτήσεις από τις προηγούμενες γενιές που με αγώνες χρόνων είχαν 
θεμελιώσει. Οφείλουμε να τις προστατέψουμε,  το οφείλουμε στους συνταξιούχους. 
Με τους αγώνες μας μεγαλώσαμε αυτές τις κατακτήσεις, Οφείλουμε να τις 
προστατέψουμε, το οφείλουμε στους εαυτούς μας.  
Πρέπει να παραδώσουμε αυτή την «προίκα» στις επόμενες γενιές. Το οφείλουμε στους 
νέους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες, το οφείλουμε στα παιδιά μας. 
 

Κάθε σωματείο στον Κλάδο μας, γνωρίζοντας καλύτερα από τον καθένα τις 
ιδιαιτερότητες που έχει ένας τέτοιος αγώνας , οφείλει να ενεργοποιήσει τη κάθε 
εργαζόμενη και τον κάθε εργαζόμενο στο χώρο του έτσι ώστε όλοι οι μαζί 
δημιουργώντας ένα δυναμικό μπλοκ, να τρομοκρατήσουμε αυτούς που μας 
τρομοκρατούν.  
Κάθε συναδέλφισσα και κάθε συνάδελφος θα πρέπει να συσπειρωθεί αυτή τη στιγμή 
γύρω από το Σωματείο του. Να μη τους δώσουμε το δικαίωμα και την εντύπωση ότι 
μπορούν να  υπολογίζουν σε κάποιους !!!  
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΜΑΣ : 
 

ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ , 
ΓΙΑ  ΔΗΜΟΣΙΑ & ΔΩΡΕΑΝ  ΠΑΙΔΕΙΑ, ΥΓΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
 

ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΝΕΥΡΑΛΓΙΚΩΝ 
ΤΟΜΕΩΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

& 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

 

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ 
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