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ΔΕΛΣΘΟ ΣΤΠΟΤ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟΤ ΤΝΑΔΕΛΦΟΤ ΣΟΤ ΩΜΑΣΕΘΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΦΤΘΚΟΤ ΑΕΡΘΟΤ - ΔΕΠΑ 

Σν Κιαδηθό ωκαηείν Δλέξγεηαο ραηξεηίδεη ηνλ αγώλα ηωλ εξγαδνκέλωλ ηνπ ΔΦΑ-ΓΔΠΑ 

θαη ηνπο ζηεξίδεη ζηε ζηάζε εξγαζίαο πνπ εμαγγείιαλε γηα ηελ Σεηάξηε 29 Ννέκβξε. 

Όιν απηό ην δηάζηεκα ε θπβέξλεζε πξνζπαζεί λα θαιιηεξγήζεη ην θιίκα αλακνλήο ζηνπο 

εξγαδόκελνπο, ιέεη όηη κε ηελ αλάπηπμε ζα έξζνπλ θαιύηεξεο κέξεο, θξύβνληαο όηη ε αλάπηπμε ζα 

αθνξά κόλν ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο. Όηαλ αλαθέξνληαη ζηελ αλάπηπμε, ελλννύλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο θεξδνθνξίαο ηωλ εξγνδνηώλ εηο βάξνο ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

 Ζ  «απειεπζέξωζε» ηωλ αγνξώλ ηνπ Φπζηθνύ Αεξίνπ, κόλν δεηλά ζα θέξεη γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο. Ζ πείξα από ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο είλαη κεγάιε. Όπνπ πξνρώξεζε ην άλνηγκα 

ηωλ αγνξώλ, ζπλνδεύηεθε κε επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ. 

ηνλ θιάδν καο εληείλεηαη ν ζεζκόο ηεο εξγνιαβίαο, ε εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, νη ζπκβάζεηο 

νξηζκέλνπ ρξόλνπ, νη απιήξωηεο ππεξωξίεο, ππάξρνπλ ζπλάδειθνη πνπ ακείβνληαη κε 420 € ην 

κήλα. Σα εξγαηηθά αηπρήκαηα, έρνπλ γίλεη θαζεκεξηλόηεηα ωο απνηέιεζκα ηεο πίεζεο θαη ηωλ 

ζπλερόκελωλ ππεξωξηώλ. 

πλάδειθνη, ην 2018 ζα είλαη ρξνληά πνπ ζα εληαζεί ε επίζεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο. Μηα 

καηηά ζηνλ θξαηηθό πξνϋπνινγηζκό δείρλεη ηη εηνηκάδνπλ γηα εκάο. Αθόκα, κπαίλεη ζε ηειηθή επζεία 

ε πεξαηηέξω απνθξαηηθνπνίεζε ζηξαηεγηθώλ επηρεηξήζεωλ, κε ζθνπό λα επελδύζεη ην θεθάιαην 

ζε θεξδνθόξνπο θιάδνπο. Ζ απνθξαηηθνπνίεζε θαη ε πιήξεο παξάδνζε ηνπ ζηξαηεγηθνύ ηνκέα 

ηεο ελέξγεηαο ζε ηδηώηεο, ζα έρεη αξλεηηθέο επηπηώζεηο γηα εξγαδόκελνπο θαη θαηαλαιωηέο. Μέζα 

ζην 2018, ζα πνπιεζεί όηη απνκέλεη από ην Φπζηθό Αέξην, ηα ΔΛΠΔ, ηε ΓΔΖ. Οη αιιαγέο 

δηνηθήζεωλ, δηνξηζκέλωλ από ηελ θπβέξλεζε, δελ πξέπεη λα δεκηνπξγνύλ απηαπάηεο ζηνπο 

εξγαδόκελνπο. Ζ θπβέξλεζε θαη ην θεθάιαην, ρξεηάδνληαη δηνηθήζεηο πην ηθαλέο θαη πην 

απνθαζηζκέλεο γηα λα πξνρωξήζνπλ νη απνθξαηηθνπνηήζεηο θαη όηη ηηο ζπλνδεύεη. 

Κακία αλακνλή, θακία ππνηαγή! Μόλν κε ην δπλάκωκα ηνπ ζπλδηθάηνπ, ηε ζπκπόξεπζε κε 

ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε ζηελ νξγαλωκέλε επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο.  

Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα ζπκκεηέρνπλ καδηθά ζηε ζηάζε εξγαζίαο πνπ πξνθήξπμε 

ην ΔΦΑ – ΓΔΠΑ, αιιά λα δώζνπλ θαη ζπλέρεηα ζηνλ αγώλα ηνπο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ 

Παλειιαδηθή, Παλεξγαηηθή απεξγία ηελ Πέκπηε 14 Γεθέκβξε, κε θύξην αίηεκα ηελ άκεζε 

ππνγξαθή Δζληθήο πιινγηθήο Δ κε θαηώηεξν κηζζό 751 € ωο βάζε γηα όινπο.  

Να δώζνπκε απάληεζε ζηελ επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ, απαηηώληαο ζηαζεξή δνπιεηά, δνπιεηά 

κε δηθαηώκαηα, θαηάξγεζε ηωλ ειαζηηθώλ κνξθώλ εξγαζίαο, ηήξεζε θαη εθαξκνγή ηωλ κέηξωλ 

πγείαο θαη αζθάιεηαο. 
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