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Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι , 
 

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 ιδιαίτερο 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. 
 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να βελτιώσει την «ανταγωνιστικότητάς της», 
συρρικνώνει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων, απορυθμίζει τις 
εργασιακές σχέσεις, συρρικνώνει το κράτος – πρόνοιας. 
Το τέλος της υποταγής της Ε.Ε στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, μπορεί να επιτευχθεί με 
την κατάργηση του ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και την προώθηση μιας νέας 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. 
 
Η σημερινή κυβέρνηση αναγνωρίζοντας αυτά τα προβλήματα και τις επιταγές της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαίτησε πριν από 2 χρόνια εκλογές, δίνοντας εναλλακτική 
προεκλογική πρόταση για να βγει η χώρα από την κρίση, με κύριο σύνθημα «ΛΕΦΤΑ 
ΥΠΑΡΧΟΥΝ και δεν μπορούν οι μικρομεσαίοι και οι συνταξιούχοι να στηρίζουν το 
φοροεισπρακτικό σύστημα  και οι τραπεζίτες να πλουτίζουν» . 
 
Ενώ αυτά έλεγε προεκλογικά, την επομένη των εκλογών το σύνθημα «λεφτά υπάρχουν»  
έγινε «μαζί τα φάγαμε» και ένα μέρος της κοινωνίας μετατράπηκε σε «κοπρίτες» .  
 
Έτσι για μια ακόμη φορά οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που καλούνται να πληρώσουν το 
«μάρμαρο» λες και αυτοί είχαν συμμετοχή στον τρόπο διαχείρισης του χρήματος , λες και 
αυτοί υπέγραφαν «αμαρτωλές» συμβάσεις και εκχωρούσαν τον Δημόσιο Πλούτο. 
 
Μέσα σε αυτό το χρεοκοπημένο πολιτικό σύστημα θα πρέπει το Συνδικαλιστικό Κίνημα να 
αναπτύξει τον δικό του δρόμο, αυτόν του μονόδρομου με ρήξεις με ότι μίζερο του 
προσδίδει και να βρει την συνισταμένη του με τους Εργαζόμενους. 
Με αυτό το σκεπτικό το πλαίσιο του προγράμματος δράσης που καλείστε να εγκρίνετε 
είναι αποτέλεσμα των θέσεων των περιφερειακών προσυνεδριακών συνελεύσεων και του 
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας  και στοχεύει να μην χαθούν τα κεκτημένα που με αγώνες 
κατακτήθηκαν διότι ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΝ ! 
Ένα μεγάλο μέρος του οικονομικού ελλείμματος οφείλεται και στην έλλειψη 
εξειδικευμένων και με υψηλά στάνταρ εκπαιδευμένου – πιστοποιημένου εργατικού 
δυναμικού για να υπάρχει το στοιχείο της ανταγωνιστικότητας με υψηλού επιπέδου 
εργαζόμενους. 
Άλλωστε πολύ πριν χρεοκοπήσουν οι χώρες οικονομικά,  έχουν πρώτα χρεοκοπήσει 
εκπαιδευτικά,  ΑΝΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΣ ΛΑΟΣ  - ΧΡΕΟΚΟΠΗΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ ! 
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Το 14ο και 15ο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας έβαλε τις βάσεις με τα 
ψηφίσματα, που στόχευαν στην συσπείρωση των εργασιακών χώρων και του 
Συνδικαλιστικού κινήματος , θέση που η Διοίκηση της Ομοσπονδίας έκρινε ότι πρέπει να 
έχει. Προώθησε ψηφίσματα που έγιναν θέσεις των Γενικών Συμβουλίων αλλά πρέπει να 
γίνουν και θέσεις του 38ου Συνεδρίου μας  (με κάποιες ίσως τροποποιήσεις) για να έχουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην υλοποίηση τους.  

 
ΨΗΦΙΣΜΑ   1 : 14ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕΠΔ&ΧΒ ΑΘΗΝΑ 21/02/09 

Εμείς οι εκπρόσωποι του 14ου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα 
Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια & Χημική Βιομηχανία , που συνήλθε στις 21 Φλεβάρη 2009 στην Αθήνα , 
λαμβάνοντας υπ’ όψη της ενεργειακές συγκυρίες και τις εργασιακές σχέσεις που βάλλονται συνεχώς, 
προτείνουμε λύσεις σοβαρές αξιόπιστες και εφαρμόσιμες για την ανάπτυξη του Κλάδου μας και της 
αναβάθμισης των εργασιακών μας  σχέσεων όπως : 

- Για τη δημιουργία Υπουργείου Ενέργειας . ( Χαιρετίζουμε την δημιουργία του ) 
- Κατάργηση των κάθε «καρτέλ» σε βασικά ενεργειακά και καταναλωτικά αγαθά με δημιουργία 

ανεξάρτητης Υπηρεσίας και ενίσχυσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ελεγκτικούς μηχανισμούς 
για τον έλεγχο των τιμών στην αγορά . 

- Δημιουργία δέσμης προτάσεων όχι μόνο δίκαιης αναδιανομής του πλούτου αλλά δημιουργία νέου 
πλούτου που θα προέρχεται από επενδύσεις , που ένα μέρος τους θα χρηματοδοτείται από την 
μείωση του συντελεστή φορολόγησης στα κέρδη που μένουν στην επιχείρηση και προορίζονται 
για επενδύσεις και νέες θέσεις εργασίας . 

- Δυναμικά οικονομετρικά μοντέλα με τις Νομαρχίες (Περιφέρειες)  ,τους Δήμους και τις 
Επιχειρήσεις του Κλάδου μας που θα διαμορφώνουν σχέδιο Ανάπτυξης με επενδύσεις στην 
Περιφέρεια, ούτως ώστε κάθε περιφέρεια με ισχυρό επιτελικό κράτος να αποκτήσει την δική της 
ισχυρή ταυτότητα . Δεν θέλουμε εσωτερικούς μετανάστες . 

- Κατάργηση εργολαβικών ωρομισθίων , δανεικών εργαζομένων και των ανασφάλιστων stage . 
- Κατάργηση της Επιτροπής Μπεχράκη και δημιουργία Επιτροπής Εργαζομένων στον Κλάδο με 

επιστημονικούς φορείς και πόρισμα που να βασίζεται στον κοινωνικό διάλογο και στην συναίνεση. 
- Στην κρίσιμη φάση που βρίσκεται η χώρα μας δε θα πρέπει να σταματήσουν οι επενδύσεις που 

αποσκοπούν  στην ανάπτυξη, στην προστασία και αύξηση των θέσεων εργασίας ,την προστασία 
του περιβάλλοντος Υγιεινής και Ασφάλειας με ταυτόχρονη βελτίωση και ανάπτυξη νέων 
προϊόντων . 

Για μας ο φυσικός πλούτος των ενεργειακών πρώτων υλών και πηγών του υπεδάφους και της 
επιφάνειας ,τα δίκτυα ενέργειας, οι μονάδες παραγωγής που θα τα στηρίζουν, το δίκτυο εμπορίας και η 
συνεχής κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες όπως και η αποκτούμενη τεχνογνωσία, είναι Εθνική Υποδομή . 
- Δεν τα εκποιούμε .  
- Δεν τα παραχωρούμε σε ξένους κολοσσούς . 
- Θέλουμε να διατηρήσουν το δημόσιο χαρακτήρα τους .       
 
ΨΗΦΙΣΜΑ  2 : 14ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕΠΔ&ΧΒ ΑΘΗΝΑ 21/02/09 
Εμείς οι εκπρόσωποι του 14ου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα 
Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια & Χημική Βιομηχανία , εργαζόμενοι του κλάδου που συνήλθε στις 21 
Φλεβάρη 2009 στην Αθήνα, καταδικάζουμε ενέργειες των Εταιρειών όπως της  ΕΛΠΕ μέσω 
υπεργολάβων (όπως αυτούς τους συναδέλφους μας από την Λευκορωσία) ,  που με σκοπό την 
απόσπαση ακόμα περισσότερου κέρδους, χρησιμοποίησαν ξένους εργάτες εκμεταλλεύοντας και 
αμείβοντας τους με μισθούς πείνας της χώρας από την οποία προέρχονται. 
Η συνθήκη του ΜΑΑΣΤΡΙΧΤ και όσοι νόμοι απορρέουν από αυτήν που προβλέπει την διακίνηση 
υπηρεσιών και εργασίας καθώς και όλες οι άλλες συνθήκες και οδηγίες (ΜΠΟΛΚΕΝΣΤΑΙΝ) που 
λειτουργούν ανισοβαρώς προς όφελος των κεφαλαιοκρατών και εις βάρος των εργαζομένων της 
Ευρώπης και της Γης, μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. 
Θα μας βρουν απέναντι τους οι εταιρείες στην προσπάθειά τους να αλλάξουν τις εργασιακές σχέσεις . 
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Η Ομοσπονδία δεσμεύεται να αναλάβει πρωτοβουλία σε συνεργασία με τους εργαζόμενους , τα 
Σωματεία , τα Εργατικά Κέντρα και τη ΓΣΕΕ που θα αποκαλύψει και θα ανακόψει αυτές τις ενέργειες .  
 
ΨΗΦΙΣΜΑ  3 : 14ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕΠΔ&ΧΒ ΑΘΗΝΑ 21/02/09 

Εμείς οι εκπρόσωποι του 14ου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα 
Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια & Χημική Βιομηχανία , που συνήλθε στις 21 Φλεβάρη 2009 στην Αθήνα, 
εκφράζουμε τη θέληση μας να συνεχίσουμε με τη Γενική Ομοσπονδία Προσωπικού Δ.Ε.Η.(ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ) 
εκεί που είχαν σταματήσει οι συνέργειες μας στα θέματα ενέργειας με το ΚΣΣ (Κλαδικό Συντονιστικό 
Συμβούλιο) των Ομοσπονδιών . 
Η λειτουργία ενός και μόνου Κλαδικού Ινστιτούτου Εργασίας Ενέργειας, μαζί με τις από κοινού 
συνεδριάσεις των ΔΣ. σε πρωτεύοντα θέματα ενέργειας, θα είναι η απαρχή μιας ιστορικής συνένωσης 
των Ομοσπονδιών μας προς όφελος τόσο των εργαζομένων που Κλάδου όσο και του Έλληνα 
καταναλωτή για ένα φτηνό δημόσιο αγαθό. 
 
ΨΗΦΙΣΜΑ 1: 15ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΠΟΕΠΔΧΒ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  6/02/10 

Εμείς οι εκπρόσωποι του 15ου Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Εργαζομένων στα Πετρελαιοειδή Διυλιστήρια & Χημική Βιομηχανία , που συνήλθε στις 6 
Φλεβάρη 2010 στoν Ασπρόπυργο, αποφασίζουμε και ψηφίζουμε ομόφωνα  τα ακόλουθα :  
1. Θετική Σύγκλιση των επιχειρησιακών ΣΣΕ κατά Όμιλο στον Κλάδο και ενοποίηση των 
Πρακτικών Συμφωνίας – Πρωτοκόλλων στην Κλαδική ΣΣΕ της Εμπορίας. 
2. Ένταξη στα ΒΑΕ των εργαζομένων στα ΥΓΡΑΕΡΙΑ και στην ΝΤΙΑΞΟΝ . 
3. Οι συνάδελφοι εργαζόμενοι με Εργολαβική Σχέση Εργασίας που καλύπτουν Πάγιες και 
Οργανικές θέσεις στις εταιρείες του Κλάδου, να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε Αορίστου 
χρόνου και να ενταχθούν στην ανθρωποδύναμη της κάθε εταιρείας σύμφωνα με τις όποιες 
διαδικασίες υπάρχουν και ορίζονται . Οι υπόλοιποι συνάδελφοι να αμείβονται με την Κλαδική 
ΣΣΕ που υπογράφει η Ομοσπονδία με τον ΣΕΒ . Τα πιο πάνω να πραγματοποιούνται με ευθύνη 
εφαρμογής τους  από τα επιχειρησιακά ή Κλαδικά Σωματεία  του Κλάδου . 
4. Ένταξη όλων των εργαζομένων του Κλάδου στο ΤΕΑΠΕΠ . 
5. Συγχώνευση των δραστηριοτήτων της Ασπροφός εντός της ΕΛΠΕ στα πλαίσια της 
περαιτέρω ανάπτυξης της τεχνογνωσίας , της διαφάνειας , της ελαχιστοποίησης του κόστους και 
της απόλυτα ορθολογικής αντιμετώπισης των επενδύσεων του Ομίλου. 
6. Η εξαγγελία της κυβέρνησης για την αύξηση του φόρου στα καύσιμα όχι απλώς αποτελεί 
πρόκληση για τους εργαζόμενους της χώρας αλλά συνιστά και κοινωνικό έγκλημα αφού πρώτα 
από όλους πλήττει τους χαμηλοσυνταξιούχους και εργαζόμενους με μικρό εισόδημα . 
Είμαστε κάθετα αντίθετοι στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών όπως είναι τα 
καύσιμα . 
Είναι γνωστό πως για τις απαράδεκτα υψηλές τιμές στα καύσιμα υπεύθυνοι είναι η βαριά 
φορολογία και τα τεράστια υπερκέρδη των μονοπωλίων. 
Εμείς οι εργαζόμενοι στα πετρέλαια συμπορευόμαστε με τους εργαζόμενους και τους αγρότες 
στην χώρα και ζητάμε κατάργηση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα και ειδικότερα του Ειδικού 
φόρου κατανάλωσης . 

 
Θέσεις του 38ου Συνεδρίου 
 

Για την δράση της νέας τριετίας  
 

Α) Θα πρέπει να γίνουν και να εντατικοποιηθούν οι πιέσεις για δημιουργία και λειτουργία 
των φυσικών αποθηκευτικών χώρων Φυσικού Αερίου (1δις κ.μ.) στον Νομό Καβάλας που 
θα εξασφαλίσει την εργασία σε 100 περίπου εργαζόμενους στην ευρύτερη περιοχή που 
δοκιμάζεται από την ανεργία και μαζί με την Ρεβυθούσα να ενταχθούν στον ευρύτερο 
ενεργειακό σχεδιασμό για το Φυσικό Αέριο που θα καλύπτουν τα ενεργειακά αποθέματα 
της χώρας και όχι μόνο.  
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Τα παραπάνω θα πρέπει να γίνουν με γνώμονα τα συμφέροντα του δημοσίου ελέγχου και 
του καταναλωτή και πρέπει να καταθέσουμε ολοκληρωμένη πρόταση που θα διασφαλίσει 
και τη συμμετοχή της μελετητικής εταιρείας Ασπροφος στην φάση της μελέτης αλλά  και 
του ΔΕΣΦΑ ως ο μόνος φορέας που διασφαλίζει τον δημόσιο έλεγχο. 
 
Β) Το 38ο συνέδριο μας θα πρέπει να συμπεριλάβει στις αποφάσεις του και την στήριξη 
για δημιουργία ΑΟΖ .  
Η νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί πρέπει να στηρίξει, όπου χρειάζεται, για να προχωρήσει 
επιτέλους και στην χώρα μας η δημιουργία και οριοθέτηση ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική 
Ζώνη) σε όλες τις θάλασσες μας,  ακολουθώντας πιστά τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου 
της θάλασσας και αξιοποιώντας την θέση μας και ως μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης. 
Τα Casus Belli δεν προάγουν την ειρήνη και την ευημερία των λαών . Εμείς οι 
εργαζόμενοι θέλουμε πλατφόρμες ειρήνης και ευημερίας των λαών σεβόμενοι το διεθνές 
δίκαιο και τους κανόνες του . 
 
Γ)Η νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί πρέπει να δώσει ρόλο στον χώρο που δραστηριοποιείται 
η Βόρεια Ελλάδα ως φυσική πύλη εισόδου ενέργειας . Μην  ξεχνάμε όλοι ότι από τα 
Βόρεια σύνορα μας εισάγεται και εξάγεται η ενέργεια από και προς τις γείτονες χώρες. 
Η θέση μας είναι να μετατραπεί το παράρτημα-γραφείο της Ομοσπονδίας στην 
Θεσσαλονίκη , σε διαβαλκανικό κέντρο ενέργειας με ρόλο αντίστοιχο της βαρύτητας του 
τίτλου που του προσδίδουμε . 
 
Δ)Το 38ο Συνέδριο , όπως και άλλα που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, θα πρέπει να 
βλέπει και ζητήματα που θα έχουν μακροχρόνια οφέλη για τους εργαζόμενους.  Ένας 
τέτοιος στόχος για εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ είναι η πιστοποίηση και η 
επαγγελματική εκπαίδευση δια βίου των εργαζομένων του κλάδου . Μετά την ολοκλήρωση 
του περιγράμματος του ¨Xειριστή μονάδων παραγωγής πετρελαιοειδών , του ¨Χειριστή 
Διακίνησης & Εμπορίας Πετρελαιοειδών¨ και του ¨Τεχνίτη Αερίων Καυσίμων¨, πρέπει 
άμεσα να δούμε τον τρόπο εκπαίδευσης πιστοποίησης των εργαζομένων του κλάδου μας . 
 
Έχουν ήδη ξεκινήσει οι επαφές με το Υπουργείο Παιδείας για τον τρόπο υλοποίησης 
αυτής της εκπαιδευτικής βαθμίδας και θα είμαστε υπερήφανοι ως συνδικαλιστικό κίνημα 
ότι συμβάλαμε στην διασφάλιση και αναγνώριση της δουλειάς μας εάν μέσα στα επόμενα 
τρία χρόνια ξεκινήσουν τα πρώτα εκπαιδευτήρια στην χώρα μας και για τους 
εργαζόμενους στον χώρο των υδρογονανθράκων . 
Παράλληλα δεν πρέπει να ξεχνάμε και το περίγραμμα πιστοποίησης των εργαζομένων 
στον χώρο των υγραερίων καθώς και όπου αλλού οι εργασιακές συνθήκες το επιβάλουν . 
 
Ε)Τέλος το καταστατικό της Ομοσπονδίας μας χρειάζεται και αυτό βελτίωση και θα πρέπει 
να δεσμευτεί η νέα Διοίκηση που θα εκλεγεί από το Συνέδριο ότι μέσα στο 2012 θα 
προχωρήσει σε Καταστατικό Συνέδριο . 
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Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι  
 
Με την σημερινή κατάσταση που διαμορφώνεται καθημερινά δεν πρέπει να ξεχνάμε και 
να διεκδικούμε αυτά που χρόνια τώρα απαιτούσαμε :  
 

• ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 
• ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 1.400 ΕΥΡΩ 
• ΚΑΤΩΤΕΡΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 1.120 ΕΥΡΩ  
• ΜΗΝΙΑΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 1.120 ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΑΝΕΡΓΙΑΣ  

• ΜΕΙΩΣΗ 30% ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΩΝ ΔΕΚΟ 
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΡΤΑΣ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΣΤΑ ΜΜΜ ΣΤΟΥΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΟΥΣ (ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΚΛΠ.)  

• ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΓΩΜΑ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΕ 
ΑΝΕΡΓΟΥΣ  

• ΠΑΓΙΑ ΘΕΣΗ ΜΑΣ Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟ  
 
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι, 
 
Το 38ο Συνέδριο, μας βρίσκει ως Συνδικαλιστικό Κίνημα σοφότερους , όχι γιατί 
αποκτήσαμε περισσότερη γνώση από άλλες φορές, αλλά γιατί κληθήκαμε να 
αντιμετωπίσουμε τις ραγδαίες εξελίξεις και να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα . 
Το πρόγραμμα δράσης για την νέα τριετία πρέπει να είναι ολιγόλογο και ουσιαστικό γιατί  
αυτό επιβάλλουν οι συνθήκες.  
 
Θα πρέπει από κοινού όλοι εμείς οι συνδικαλιστές και ο καθένας από εμάς ξεχωριστά να 
αναλάβει να υλοποιήσει έστω και ένα στόχο . Οι προκλήσεις είναι πολλές μας αφορούν 
όλους και η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι άμεση και προπάντων με πνεύμα ενότητας,  
δίχως να ξεχνάμε ότι πριν διεκδικήσουμε το κάθε ένα από αυτά, θα πρέπει να έχουμε 
δώσει την μάχη να μην χαθεί τίποτα από τα κεκτημένα μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ:  4 & 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 
ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΕΛΠΕ 

 
 
 
 
 

 
Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118, 2105244218, FAX 2105233581 

Παράρτημα Θεσσαλονίκης : ΕΛΕΝΗΣ ΣΒΟΡΩΝΟΥ 3, Τ.Κ.54630  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Τηλ. /Φαξ  2310 556507 email poedxbbe@otenet.gr 
 


