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Αζήλα, 19 Μάε 2019  

ΑΙΙΖΙΔΓΓΤΖ ΣΟΤ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΟΤ ΣΟ ΦΤΗΘΟ ΑΔΡΗΟ 

Οη εξγαδόκελεο θαη εξγαδόκελνη πνπ ζπζπεηξσλόκαζηε ζην Κιαδηθό σκαηείν 

Ελέξγεηαο ραηξεηίδνπκε ηηο θηλεηνπνίεζεο ελάληηα ζηελ πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε 

ηεο ΔΕΠΑ. ηεξίδνπκε ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηε Γεςηέπα 

20/05/2019 ζηηο 9:00 π.μ. ζηε ΓΔΠΑ. 

Σν Κιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο καλεί ζε ζςζπείπωζε και κοινό αγώνα ηοςρ 
επγαδόμενοςρ και ηιρ επγαδόμενερ ζηεν ελεκηπική ενέπγεια, ζηα 
πεηπέλαια, ζηο θςζικό αέπιο, ανεξάπηεηα επγοδόηε, (κεηξηθέο & ζπγαηξηθέο 

εηαηξείεο, θνηλνπξαμίεο πνπ ήξζαλ θαη έξρνληαη, εξγνιάβνπο), επγαζιακήρ 
ζσέζερ (κόληκνη, ζπκβαζηνύρνη, εξγνιαβηθνί, δαλεηδόκελνη, ελνηθηαδόκελνη), και 

ειδικόηεηαρ (εξγάηεο, ηερληθνί, ππάιιεινη γξαθείνπ, επηζηήκνλεο). 

Μέρξη ζήκεξα κεηξάκε δεθάδεο πεξηπηώζεηο παξέκβαζεο ελάληηα ζε θξνύζκαηα 
εξγνδνηηθνύ εθθνβηζκνύ, πίεζεο ζε εξγνιάβνπο θαη δηνηθήζεηο γηα ηελ πιεξσκή 

δεδνπιεπκέλσλ, γηα λα παξζνύλ πίζσ απνιύζεηο, λα αλαλεσζνύλ ζπκβάζεηο, λα 
ηεξνύληαη νη θαλόλεο Τγείαο θαη Αζθάιεηαο, λα ζηακαηήζνπλ ηα σξάξηα 

«ιάζηηρν», λα απμεζνύλ νη κηζζνί, λα παξεκπνδηζηνύλ δηαθνπέο ξεύκαηνο, γηα 
θηελή ελέξγεηα γηα ην ιαό.   

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Μπνξνύκε λα βάινπκε εκπόδηα ζηα ζρέδηα πνπ έρνπλ γηα ην ρώξν ηνπ θπζηθνύ 
αεξίνπ θαη ζπλνιηθά γηα ηελ ελέξγεηα Ε.Ε., θεθάιαην θαη θπβεξλήζεηο θαη λα 

παιέςνπκε γηα ηα δηθά καο ζπκθέξνληα. ηα δύζκολα πος έπσονηαι ςπάπσει 
ζηήπιγμα, ςπάπσει πποοπηική και δςναηόηεηα αναηποπήρ. Βπίζκεηαι ζηεν 
ενόηεηα και ηεν πάλε ηων επγαδόμενων, κε ζηόρν έλαλ απνθιεηζηηθά 

δεκόζην, εληαίν θνξέα ελέξγεηαο πνπ ζα απνηειεί ιατθή πεξηνπζία θαη ζα 
ιεηηνπξγεί πξνο όθειόο καο. Όπνπ ε ελέξγεηα ζα απνηειεί ιατθό αγαζό θαη όρη 

παλάθξηβν εκπόξεπκα. Όπνπ ζα είλαη εμαζθαιηζκέλε ε κόληκε θαη ζηαζεξή 
δνπιεηά γηα όινπο.  

Η εξγνδνζία θαη νη εξγαηνπαηέξεο θαιιηεξγνύλ ηελ πνιπδηάζπαζε κε πνιπάξηζκα 

ζσκαηεία θαη ελώζεηο ζην θπζηθό αέξην. Σεν δική μαρ ενόηεηα και δπάζε 
θοβούνηαι ε επγοδοζία και ο κςβεπνεηικόρ επγοδοηικόρ ζςνδικαλιζμόρ, 

παιηόο θαη λένο. 

ηεν ενόηεηα ε δύναμή μαρ. ηον αγώνα ε πποοπηική! 

ΓΗΑ ΣΟ Γ.. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
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