
Αζήλα, 20 Οθηώβρε 2018 

αο θαινχκε ζηε ΓΔΝΗΚΖ ΤΝΔΛΔΤΖ ηνπ Κιαδηθνχ 
σκαηείνπ Δλέξγεηαο ηελ Σεηάρηε 31 Οθηώβρε ζηηο 6:30 κ.κ., 
ζηα γξαθεία καο Αξηζηνηέινπο 11-15, 5

νο
 νξ., λα ζπδεηήζνπκε 

γηα ηηο εμειίμεηο, λα απνθαζίζνπκε ηελ παξέκβαζή καο. 

ΜΠΡΟΣΑ ΣΖ ΝΔΑ ΔΠΗΘΔΖ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΚΑΗ ΣΖ ΕΩΖ 
ΣΩΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΩΝ ΝΑ ΑΠΑΝΣΖΟΤΜΔ ΑΓΩΝΗΣΗΚΑ 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  
Μεηά απφ ηνπο παλεγπξηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ «έμνδν απφ ηα κλεκφληα» θαη 
ην «θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνχλει», ε εξγαηηθή ηάμε πξέπεη λα απαληήζεη ζην θχξην 
εξψηεκα: κπνξεί ε θαπηηαιηζηηθή αλάπηπμε λα είλαη πξνο φθεινο ησλ εξγαδνκέλσλ; Ζ 
απάληεζε είλαη ΟΥΗ, θαη ε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή ην επηβεβαηψλεη απφιπηα. 

Ζ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ έρεη αθήζεη αλέπαθνπο ηνπο 700 θαη πιένλ 
κλεκνληαθνχο λφκνπο, έρεη πξνρσξήζεη ζε απαλσηέο κεηψζεηο ζπληάμεσλ ηα 
ηειεπηαία 3 ρξφληα, ελψ είλαη δεζκεπκέλε γηα λέα αληηιατθά κέηξα, αθνχ ε επνπηεία 
είλαη εδψ γηα ηηο επφκελεο δεθαεηίεο. Ζ θνξντδία ηεο θπβέξλεζεο δελ θξχβεηαη απφ ηα 
ηεξηίπηα πνπ θάλεη, λα θαηαζέζεη δπν δηαθνξεηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο, εθ ησλ 
νπνίσλ ν έλαο πξνβιέπεη ηε κείσζε ησλ ζπληάμεσλ, ελψ ν άιινο ηηο θξαηάεη 
«αλέπαθεο», πεηζνθφβνληαο φκσο ηαπηφρξνλα άιια θνλδχιηα θνηλσληθήο πνιηηηθήο! 
Αο αλαινγηζηνχκε φηη κφλν ε κείσζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ ην 2020 ζα κεηψζεη ην 
εηζφδεκα ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά 600 € ην ρξφλν.  

Καλείς λα κελ πηζηέυεη ηα υέκαηα θαη ηης απάηες ηες θσβέρλεζες! 

Ζ αιήζεηα είλαη φηη ε θπβέξλεζε παλεγπξίδεη επεηδή ζε ζπλζήθεο νηθνλνκηθήο 
αλάπηπμεο έρεη εμαζθαιίζεη ηζεθνπξσκέλα δηθαηψκαηα γηα ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηε 
κέγηζηε δπλαηή θεξδνθνξία γηα ην θεθάιαην. 

Παλεγπξίδεη επεηδή κε ην λφκν Αρηζηφγινπ – Βξνχηζε ζα θαζνξίδεη ηνλ θαηψηαην 
κηζζφ κε ππνπξγηθή απφθαζε, πνπ ζα ιακβάλεη ππφςε ηεο ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη 
ηηο αληνρέο ηεο θεξδνθνξίαο ηνπ θεθαιαίνπ, παξαθάκπηνληαο ηηο ζπιινγηθέο 
δηαπξαγκαηεχζεηο. Παλεγπξίδεη επεηδή 6 ζηηο 10 λέεο πξνζιήςεηο είλαη 
εκηαπαζρφιεζεο θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ. 

ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ε ηδησηηθνπνίεζε ησλ επηρεηξήζεσλ πξνρσξάεη. ηε ΓΔΖ, 
ζην ΓΔΦΑ, ζηε ΓΔΠΑ, ζηα ΔΛΠΔ, ε θπβέξλεζε παζρίδεη λα ηθαλνπνηήζεη ηελ 
αλάγθε ηνπ κεγάινπ θεθαιαίνπ γηα ηελ νινθιεξσηηθή απειεπζέξσζε ηεο ελέξγεηαο, 
ψζηε λα ηνπ εμαζθαιίζεη λέα πεδία θεξδνθνξίαο, επλντθφ έδαθνο επελδχζεσλ, αθνχ 
έρεη ήδε δεκηνπξγήζεη θαη ηηο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο  κε φια ηα αληεξγαηηθά κέηξα 
πνπ έρεη ςεθίζεη. Αθφκα, δελ είλαη ηπραία ε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνρψξεζε θαη ε 



ππνγξαθή ζχκβαζεο παξαρψξεζεο εθκεηάιιεπζεο ησλ θνηηαζκάησλ 
πδξνγνλαλζξάθσλ ζε κεγάινπο δηεζλείο ελεξγεηαθνχο θνινζζνχο, μεθαζαξίδνληαο φηη 
ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα έρεη ην ειιεληθφ θξάηνο πξφζβαζε ζε απηά! Μπιέθνπλ ηε 
ρψξα καο έηζη πην βαζηά ζην παηρλίδη ηνπ ειέγρνπ ησλ πεγψλ ελέξγεηαο, ζηηο 
αληηπαξαζέζεηο κεγάισλ ηκπεξηαιηζηηθψλ δπλάκεσλ, κε θίλδπλν λα εκπιαθνχκε ζε 
«ζεξκά επεηζφδηα» ή αθφκα θαη πφιεκν. 

ηε ΓΔΖ ην θπλήγη ησλ νθεηιεηψλ κεγαιψλεη, κε απεηιέο γηα δηαθνπή ξεχκαηνο ζε 
λνηθνθπξηά ηα νπνία δελ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ ζηελ παλάθξηβε ηηκή ηνπ 
ξεχκαηνο. Ζ ΓΔΖ, ηελ ίδηα ζηηγκή πνπ ηζρπξίδεηαη πσο είλαη δήηεκα δσήο θαη ζαλάηνπ 
γηα εθείλε ε είζπξαμε απφ ηα λνηθνθπξηά, πξνρσξάεη ζηελ εμαγνξά εηαηξείαο ζηελ 
ΠΓΓΜ, παίδνληαο ελεξγφ ξφιν ζηηο γεσπνιηηηθέο θηλήζεηο ζηα Βαιθάληα. Σαπηφρξνλα 
θέξεηαη λα ζρεδηάδεη 6000 απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ ην επφκελν δηάζηεκα. 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,  
Πξέπεη λα ζπάζεη ε αλακνλή, λα παξαθάκςνπκε ηηο θσλέο πνπ ιέλε «αο 
πεξηκέλνπκε, λα δνχκε πσο ζα πάλε ηα πξάγκαηα». Μφλν ε δηθή καο πάιε, ε 
αγσληζηηθή δξάζε, ε αλαζχληαμε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο, ε θνηλσληθή 
ζπκκαρία, κπνξεί λα αλαηξέςεη ηηο βάξβαξεο αληηιατθέο πνιηηηθέο, γηα λα κπνπλ νη 
δηθέο καο αλάγθεο κπξνζηά! 

Υρεηάδεηαη απάληεζε κε απεργηαθή θηλεηοποίεζε, καδί κε ηα δεθάδες εργαηηθά 
θέληρα, οκοζπολδίες θαη ζφκαηεία ποσ έτοσλ πάρεη απόθαζε γηα απεργία ζηης 
14 Νοέκβρε. Υξεηάδεηαη λα κπεη ζηελ άθξε ν εξγνδνηηθφο θαη θπβεξλεηηθφο 
ζπλδηθαιηζκφο πνπ δελ ζέιεη κε ηίπνηα λα δηαηαξαρηεί «ε νκαιφηεηα» πνπ ηφζν 
αλάγθε έρεη ε εξγνδνζία. Γηα απηνχο δνπιεχνπλ! Απηνχο ππεξεηνχλ! Ζ δηθή ηνπο 
φκσο «νκαιφηεηα», ζεκαίλεη φηη αλελφριεηνη ζα ζπλερίδνπλ ην ρηχπεκα ζηε δσή θαη 
ζηα δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. 
 
Γηεθδηθούκε: 

 Κακία ηδηφηηθοποίεζε ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο – απνθιεηζηηθά δεκφζηνο 

θξαηηθφο θνξέαο ελέξγεηαο κε ηηο επηρεηξήζεηο λα ιεηηνπξγνχλ πξνο φθεινο ηνπ 

ιανχ. 

 Καηάργεζε ηνπ Δηδηθού Φόροσ Καηαλάιφζες (ΔΦΚ) θαη ηνπ ΦΠΑ ζην 

πεηρέιαηο ζέρκαλζες θαη ην θσζηθό αέρηο γηα νηθηαθή ρξήζε. 

 ηαζερή θαη κόληκε δοσιεηά γηα όιοσς. Καηάξγεζε ησλ εξγνιαβηψλ. 

 Καηάργεζε ηοσ λόκοσ Ατηζηόγιοσ - Βρούηζε πνπ θαηαξγεί ηηο ζπιινγηθέο 

δηαπξαγκαηεχζεηο. Δπαλαθορά ηφλ Δ θαη ηνπ θαηώηεροσ κηζζού ζηα 

751€. Απμήζεηο ζηνπο κηζζνχο, ζηηο ζπληάμεηο θαη ζηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 

 Καηάργεζε ηνπ λφκνπ Καηξνχγθαινπ θαη φισλ ησλ αληηαζθαιηζηηθψλ λφκσλ. 

 Καλέλαο πιεηζηεξηαζκφο πξψηεο θαηνηθίαο. Να ζηακαηήζνπλ φιεο νη δηψμεηο! 

 Καηάργεζε ηοσ ΔΝΦΗΑ, ησλ ραξαηζηψλ, ηεο θνξνιεζηείαο. 

 Απαηηνχκε, εδψ θαη ηψξα, σποδοκές αληηζεηζκηθής, αληηπιεκκσρηθής θαη 

αληηπσρηθής ζφράθηζες γηα λα κελ πληγφκαζηε κε ηελ πξψηε βξνρή, λα κελ 

θαηγφκαζηε ην θαινθαίξη. 

 Κακηά εκπιοθή ζηοσς ηκπερηαιηζηηθούς ζτεδηαζκούς θαη πνιέκνπο ηνπ 

ΝΑΣΟ θαη ηεο ΔΔ. 


