
 

Αθήνα, 11 Απρίλη 2018 

ΟΤΣΔ ΒΖΚΑ ΠΗΩ ΑΠΟ ΣΗ ΑΛΑΓΘΔ ΚΑ 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

ήκεξα, ε επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο θαη ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ εξγαηηθή ηάμε 

νμύλεηαη κε θάζε κέζν. Υηππάλε ηηο πιινγηθέο πβάζεηο, ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία, 

ηδησηηθνπνηνύλ παξαπέξα ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο. Σαπηόρξνλα, 

επεθηείλεηαη ε εξγνιαβνπνίεζε, πνπ δελ είλαη ηίπνηα άιιν παξά ηδησηηθνπνίεζε από 

ηελ πίζσ πόξηα. Σα κέηξα απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο είλαη εδώ γηα λα κείλνπλ. 

Οπνηαδήπνηε, ζπδήηεζε πεξί εμόδνπ από ηα κλεκόληα είλαη παξαπιαλεηηθή θαη 

ζηνρεύεη λα απνθνηκίζεη ην εξγαηηθό θίλεκα. 

ΚΟΛΟΓΡΟΚΟ Ο ΑΓΩΛΑ 

Εθθξάδνπκε ηελ αιιειεγγύε καο ζηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ θαζεκεξηλά δίλνπλ αγώλα 

απέλαληη ζηελ εξγνδνζία θαη ηελ θπβέξλεζε γηα κόληκε ζηαζεξή δνπιεηά, κε ίζα 

δηθαηώκαηα, γηα ππνγξαθή πιινγηθώλ πκβάζεσλ. ηεξίδνπκε ηηο κνξθέο αγώλα 

πνπ νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη επηιέγνπλ απέλαληη ζηελ εξγνδνζία θαη ηελ θπβεξλεηηθή 

πνιηηηθή. 

Ο ζεζκόο ηεο «εξγνιαβίαο», ηεο «ελνηθίαζεο» εξγαηηθνύ δπλακηθνύ, είλαη εξγαιείν 

γηα ην ηζάθηζκα ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ. Έηζη, ζπάλε ηηο πκβάζεηο, 

θαηαζηξαηεγνύλ ην εξγαηηθό δίθην. Όηαλ ν θάζε εξγνιάβνο ζα πάξεη ηε δνπιεηά κε 

κεηνδνηηθή πξνζθνξά, είλαη ινγηθό θη επόκελν όηη γηα λα βγάιεη θέξδνο, ζα θάλεη 

κεηώζεηο ζε ζρέζε κε ηε ύκβαζε, δελ ζα πιεξώζεη ηα επηδόκαηα βάξδηαο ζηνπο 

εξγαδόκελνπο, δελ ζα ηνπο θνιιήζεη ηα βαξέα έλζεκα, δελ ζα ηεξήζεη ην ρξόλν 

εξγαζίαο. 

Ζ ΓΗΑΠΑΣΗΘΖ ΣΑΘΣΗΘΖ ΣΖ ΔΡΓΟΓΟΗΑ 

Ο ρώξνο ηεο Ελέξγεηαο απνηειεί θιάδν ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ ειιεληθή 

νηθνλνκία. Οη θαπηηαιηζηέο δείρλνπλ μερσξηζηό ελδηαθέξνλ, είηε γηα λα απνηξέςνπλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο από ηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, είηε λα αμηνπνηνύλε ηα ζπλδηθάηα 

–  παξαµάγαδα ηεο εξγνδνζίαο.  



Δηαζπνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο ζε «πξνλνκηνύρνπο», ζε «κόληκνπο», ζε 

«πξνζσξηλνύο», ζε «ελνηθηαδόκελνπο» θαη ζε «αλαζθάιηζηνπο καύξεο εξγαζίαο». 

Πξνζπαζνύλ λα πείζνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο λα «θνηηάλε µόλν ην ζπκθέξνλ ηεο 

δνπιίηζαο ηνπο θαη ηνπ καγαδηνύ ηνπο» θαη όπνπ δελ ην θαηαθέξλνπλ µε ηελ πεηζώ, 

πξνζπαζνύλ µε ηελ ηξνκνθξαηία ππό ην θάζκα ηεο απόιπζεο. Έηζη ινηπόλ, 

θαηαθέξλνπλ θαη ζπάλε ηα ξεθόξ θεξδνθνξίαο ηα ΕΛΠΕ θαη άιιεο επηρεηξήζεηο, πνπ 

δηεπξύλνπλ ην ζεζκό ηεο εξγνιαβίαο. 

Ζ ΑΠΑΛΣΖΖ ΣΩΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ: ΔΛΟΣΖΣΑ ΣΟΛ ΘΙΑΓΟ 

Σα θιαδηθά σκαηεία θαιύπηνπλ ΟΛΟΤ ηνπο εξγαδόκελνπο, µε νπνηαδήπνηε ζρέζε 

εξγαζίαο, αλεμάξηεηα από ηελ επηρείξεζε θαη ην είδνο δνπιεηάο ηνπο, είηε είλαη µέιε 

ζηα ππάξρνληα ζσκαηεία ησλ ρώξσλ, είηε όρη.  

Σν Κιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο μεπεξλάεη από ηα θάησ ηηο εξγνδνηηθέο θαη 

θπβεξλεηηθέο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο ησλ δεθάδσλ πνιπδηαζπαζµέλσλ ζπλδηθάησλ 

ηνπ θιάδνπ, ελώλεη ζηηο γξακκέο ηνπ θάζε δσληαλή αγσληζηηθή δύλακε πνπ ππάξρεη 

ζηηο επηρεηξήζεηο ηεο ελέξγεηαο, κόληκνπο, πξνζσξηλνύο θαη ελνηθηαδόκελνπο 

εξγαδόκελνπο ζε εξγνιαβίεο.  

Μόλν ε ηαμηθή ελόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ κπνξεί λα μεπεξάζεη ηα εκπόδηα πνπ βάδεη 

ε εξγνδνζία θαη άιιεο ζπκβηβαζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, πνπ παίδνπλ ην ξόιν 

αλαθνπθηζηηθήο βαιβίδαο γηα ην εξγαηηθό θίλεκα. 

Καινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα εληζρύζνπλ πην καδηθά θαη απνθαζηζηηθά ην Κιαδηθό 

σκαηείν Ελέξγεηαο, λα πάξνπλ ηελ θαηάζηαζε ζηα ρέξηα ηνπο, απνκνλώλνληαο 

πξνζπάζεηεο θαηεγνξηνπνίεζεο θαη δηάζπαζεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Γιεκδικούμε:                                                                                
 Να ζηακαηήζεη ν ζεζκόο ησλ εξγνιαβηώλ. Μνληκνπνίεζε όισλ ησλ εξγνιαβηθώλ 

ζπλαδέιθσλ 
 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο 
 Ίζε ακνηβή γηα ίζε εξγαζία 
 Σήξεζε ησλ κέηξσλ πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο 
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