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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΟΕΠΔΧΒ 
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι, 
Εκ μέρους της Διοίκησης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα 
Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια και Χημική Βιομηχανία και των εργαζομένων του 
κλάδου μας θα ήθελα να απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό και να 
ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες του 5ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας σας . 
Αυτή την περίοδο στην χώρα μου διαμορφώνεται ένα πρωτόγνωρο εργασιακό 
καθεστώς μετά την υπογραφή του μνημονίου και την επιβολή δυσβάσταχτων 
όρων και μέτρων στους εργαζόμενους από το ΔΝΤ , την Ε.Ε  και την ΕΚΤ. 
Λάθη και παραλείψεις δεκαετιών  πέφτουν στις πλάτες των εργαζομένων οι 
οποίοι καλούνται για άλλη μια φορά να πληρώσουν την κρίση για τις όποιες 
αποφάσεις πάρθηκαν, χωρίς αυτοί να συμμετέχουν. 
 
Η σημερινή Κυβέρνηση κάθε άλλο παρά φιλοεργατικά προγράμματα υλοποιεί , 
παρ όλες τις προεκλογικές της υποσχέσεις. 
Έτσι το βάρος για να κρατηθούν τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι στα χέρια 
των συνδικάτων . Η δύναμη των συνδικάτων ήταν είναι και θα είναι αυτή που 
θα βάζει φραγμούς στις όποιες επιβολές του κεφαλαίου, του ΔΝΤ, της Ε.Ε. και 
της ΕΚΤ .  
Στην χώρα μας δημιουργείται ξανά ο δημόσιος φορέας διαχείρισης 
υδρογονανθράκων ούτως ώστε ο ορυκτός μας πλούτος να αποτελέσει το 
βασικό εργαλείο για την αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εθνικού Προιόντος), 
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις . 
Η Ενέργεια ως κοινωνικό αγαθό , συνενώνει λαούς με σκοπό την βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου τους . Ετσι και εμείς πιστεύουμε ότι και η χώρα σας 
όπως και οι άλλες Ευρωπαικές χώρες πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι 
της Ευρωπαικής Ενεργειακής ασφάλειας . 
Από αυτό το βήμα καλούμαστε να ενδυναμώσουμε ακόμα περισσότερο την 
συνεργασία μας σε όλους τους τομείς που εμείς σαν εργαζόμενοι 
προσφέρουμε προστιθέμενη αξία με ανθρωποκεντρικό μήνυμα .  
Θα ήθελα να ευχηθώ και πάλι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΕΠΔΧΒ 
ΝΙΚΟΣ ΚΙΟΥΣΗΣ 
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