
2010

0 

 

 
 

 

Αζήλα, 10 Μάε 2019  

ΑΝΑΙΟΘΝΩΗ γηα ηης ΙΘΝΗΣΟΠΟΘΗΕΘ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ζηο ΦΤΘΙΟ ΑΕΡΘΟ 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Χαηξεηίδνπκε ηνλ αγώλα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην θπζηθό αέξην θαη ηηο 
θηλεηνπνηήζεηο απηή ηελ πεξίνδν από ην ΕΦΑ-ΔΕΠΑ, θαζώο πξνρσξάεη ε 

πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΕΠΑ. Ο αγώλας γηα κόληκε θαη ζηαζερή 
δοσιεηά αποηειεί δίθαηο αίηεκα θαη πρέπεη λα ηθαλοποηεζεί! Σν 

Κιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο απ’ ηελ πξώηε ζηηγκή βξέζεθε ζην πιεπξό 
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζα ζπλερίζεη λα ζηέθεηαη αιιειέγγπν ζε όιεο ηηο 

κνξθέο αγώλα πνπ ζα επηιέμεη ην ζσκαηείν.  

Από ηελ αξρή ηεο εηζαγσγήο ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ζηελ Ειιάδα ζηηο αξρέο 
ηνπ ’90 θαη όζν ε ρξήζε ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ εμαπιώλεηαη, Έιιελεο θαη 

μέλνη επηρεηξεκαηίεο θαη ην πνιηηηθό πξνζσπηθό ηνπο δείρλνπλ μερσξηζηό 
ελδηαθέξνλ, είηε γηα λα απνηξέςνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο από ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε, είηε γηα λα αμηνπνηνύλε ηα ζπλδηθάηα πξνο ην 
ζπκθέξνλ ηεο εξγνδνζίαο.  

Δηαζπνύλ ηνπο εξγαδόκελνπο αλάινγα κε ηηο εηαηξείεο ελέξγεηαο, αιιά θαη 

αλάινγα κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Σο ποζοζηό «εργοιαβοποίεζες» 
είλαη πάλω από 50% ζην ζύλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εηαηξείεο 

θπζηθνύ αεξίνπ, ώζηε πηο εύθοια λα ζσκπηέδοληαη ζσλοιηθά ακοηβές 
θαη δηθαηώκαηα θαη λα ρεηξαγσγείηαη ε δξάζε ππό ηελ απεηιή ηεο κε 

αλαλέσζεο ηεο ζύκβαζεο. Σπρόλ Επηρεηξεζηαθέο Ε κε πξνβιέςεηο 
ακνηβώλ πάλσ από απηέο ησλ Κιαδηθώλ Ε πνπ έιεμαλ, αθνξνύλ κία 

κεηνςεθία. ε πεξηπηώζεηο Επηρεηξεζηαθώλ Ε πνπ αθνξνύλ κεγαιύηεξν 
αξηζκό εξγαδνκέλσλ, νη πξνβιεπόκελεο ακνηβέο είλαη θάησ από ηα 

πξνβιεπόκελα ζε θάπνηεο Κιαδηθέο Ε ηνπ 2011 θαη ε ρεηξαγώγεζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ πεξλάεη κέζα από πξνβιέςεηο γηα νηθεηνζειείο παξνρέο ζε 
«πξνλνκηνύρνπο». Η κηζζνινγηθή εμέιημε κέλεη ζπλήζσο «παγσκέλε» ή 

ζρεδόλ «παγσκέλε».   

Καη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα εξγνδόηεο θαη θπβέξλεζε επηρεηξεκαηνινγνύλ 

όηη νη δηεθδηθήζεηο ησλ εξγαδόκελσλ ζην θπζηθό αέξην είλαη αληίζεηεο κε 

ηα ζπκθέξνληά ηνπο, εκθαλίδνληαο σο επηρείξεκα πσο αλ απμεζνύλ νη 
ακνηβέο ησλ εξγαδνκέλσλ ζα κεησζνύλ ηα θέξδε ησλ εηαηξεηώλ θ.α. Κύξηα 

επηδίσμε ηνπο είλαη ν βαζκόο νξγάλσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ λα παξακέλεη 
ρακειόο, ρσξίο ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό. Από θνληά θαη ν «εξγνδνηηθόο θαη 
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θπβεξλεηηθόο» ζπλδηθαιηζκόο ζε δεπηεξνβάζκην επίπεδν δηεπθνιύλεη απηέο 

ηηο κεζνδεύζεηο θαη απνζησπάεη ηελ θύξηα επηδίσμε ησλ μέλσλ θαη Ειιήλσλ 
θαπηηαιηζηώλ πνπ κνλνπσινύλ ηνλ θιάδν γηα λα απμήζνπλ ηα θέξδε ηνπο.  

Οη εξγαδόκελνη πνπ αγσλίδνληαη θαηαιαβαίλνπλ όηη όηαλ πξόθεηηαη γηα 
εξγαζηαθά δεηήκαηα, νη επηρεηξήζεηο βάδνπλ ζηελ άθξε ηελ 

«απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ελέξγεηαο», ην «δίθαην ηνπ αληαγσληζκνύ» θαη 

ηνλ ίδην ηνλ κεηαμύ ηνπο αληαγσληζκό. ΄ απηό ην ζέκα, ε θύρηα 
ποιηηηθή είλαη κία, θοηλή θαη αληεργαηηθή. 

Σν Κιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο θαιεί ηνπο εξγαδόκελνπο ζην Φπζηθό 
Αέξην, ζηηο ΕΠΑ, ΕΔΑ, ΔΕΦΑ, ΔΕΠΑ, ελσκέλνη λα παιέςνπλ: 

 Γηα κόληκε ζηαζερή δοσιεηά κε πιήρε δηθαηώκαηα γηα όινπο.  

 Γηα ίζε ακοηβή γηα ίζε εργαζία.  

 Γηα κηζζούς θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα αληίζηνηρα κε ηηο 
απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επνρήο καο.  

 Γηα κείωζε ηωλ ηηκώλ όιωλ ηωλ ελεργεηαθώλ αγαζώλ πξνο 

όθεινο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ηεο θησρήο αγξνηηάο, ησλ 
απηναπαζρνινύκελσλ, ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο.  

 Ελάληηα ζε θάζε θξνύζκα εργοδοηηθής ηροκοθραηίας.  

Σν Κιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο, πνπ ζπζπεηξώλεηαη ζην Π.Α.ΜΕ., ζα είλαη 
παξόλ. Παιεύνπκε ώζηε νη εξγαδόκελνη λα έξζνπλ ζην πξνζθήλην, κε ηε 

δηθή ηνπο εμνπζία, λα ζπγθξνηήζνπλ έλαλ απνθιεηζηηθά δεκόζην εληαίν 
θνξέα ελέξγεηαο. Έλαλ θνξέα πνπ ζα απνηειεί ιατθή πεξηνπζία, ζα 

ιεηηνπξγεί θάησ από εξγαηηθό έιεγρν θαη ζα ππάγεηαη ζε θεληξηθό 

ζρεδηαζκό, κε ζηόρν λα παξέρεη θηελά θαη πςειήο πνηόηεηαο ελεξγεηαθά 
πξντόληα, κε ηαπηόρξνλε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

ΓΘΑ ΣΟ Δ.. 

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 

ΜΑΣΑΡΑΓΚΑ ΧΡ.                                ΧΡΙΣΙΔΗ Σ. 

 


