
Αζήλα, 27 επηέκβξε 2019 

Όινη ζηελ απεξγία, ηελ Τεηάξηε 2 Οθηώβξε θαη ζηε ζπγθέληξσζε, ζηηο 

10:30 π.κ. ζηα Πξνπύιαηα κε ην ΠΑΜΕ.                              

Πξνζπγθέληξσζε ζηελ πιαηεία Ιάληγγνο ζηηο 9:45 π.κ.  

πλάδειθνη,  

Με ηελ απεξγία ζηηο 24 επηέκβξε, δειαδή κ’ απηή ηελ ίδηα ηε κνξθή πάιεο πνπ 

πξνζπαζνύλ λα θαηαξγήζνπλ, δώζακε κηα πξώηε αγσληζηηθή απάληεζε ζηελ 
εξγνδνζία θαη ην θξάηνο ηεο. Η καδηθή ζπκκεηνρή κε ην ΠΑΜΕ ήηαλ απάληεζε ζε 

θπβέξλεζε, αιιά θαη ζηνλ μεπνπιεκέλν εξγνδνηηθό θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό ηεο 
εγεζίαο ηεο ΓΕΕ. 

Η θπβέξλεζε ηεο ΝΔ, πνξεπόκελε ζηνλ αληεξγαηηθό δξόκν πνπ έζηξσζε ν 
ΤΡΘΖΑ, επηρεηξεί κε ην λέν πνιπλνκνζρέδην γηα ηελ «αλάπηπμε» λα πιήμεη 

πεξαηηέξσ ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηα ζσκαηεία. 

Η αλάπηπμε ηνπο γθξεκίδεη όηη άθεζε όξζην ε θξίζε ηνπο! 

Ιάησ από ηνλ όκνξθν ηίηιν πεξί «αλάπηπμεο» θξύβνπλ ην δηπιό ρηύπεκα,  από 

ηε κηα ζηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα (εληαθηαζκόο θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ, ελίζρπζε 
ζπκβάζεσλ ελώζεσλ πξνζώπσλ, θαηάξγεζε κνλνκεξνύο πξνζθπγήο ζηνλ ΟΜΕΔ, 

πιαθόλ ακνηβήο ππεξσξηαθήο απαζρόιεζεο) θαη από ηελ άιιε ζηηο 
ζπλδηθαιηζηηθέο νξγαλώζεηο ηωλ εξγαδνκέλωλ (ζέζπηζε ειεθηξνληθνύ 

κεηξώνπ, ππεξίζρπζε απνθάζεσλ ππνπξγνύ επί ησλ θαηαζηαηηθώλ ησλ 
ζσκαηείσλ). Πξόθεηηαη γηα επζεία παξέκβαζε ηνπ θξάηνπο θαη ησλ εξγνδνηώλ ζηα 

ζσκαηεία. 

Να κελ ηνικήζνπλ λα βάινπλ ρέξη ζηα ζωκαηεία! 

Σνπο μεθαζαξίδνπκε όηη ηελ απνθιεηζηηθή επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ηωλ 
δηαδηθαζηώλ ζηα ζωκαηεία, έρνπλ νη ίδηνη νη εξγαδόκελνη σο κέιε ηνπο. Σα 

ζσκαηεία δελ ινγνδνηνύλ ζε θαλέλαλ άιιν, πέξα από ηνπο ίδηνπο ηνπο 
εξγαδόκελνπο. Τπάξρνπλ νη πξαγκαηηθά δεκνθξαηηθέο ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο, όπνπ 

νη εξγαδόκελνη κε θπζηθή παξνπζία ζπδεηάλε, αληαιιάζζνπλ γλώκεο, αθόκα θαη 

δηαθσλνύλ κεηαμύ ηνπο, αιιά έρνπλ ζηελ απ’ έμσ ηελ εξγνδνζία. Απηό 
δηαθπιάζζνπλ νη γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ ζσκαηείσλ, εθεί παίξλνληαη νη απνθάζεηο 

ησλ εξγαηώλ γηα δηεθδηθήζεηο, απεξγίεο θαη άιιεο θηλεηνπνηήζεηο, καθξηά από ηα 
αθεληηθά. 

Θέινπκε ζπλδηθάηα δωληαλά. Όινη ζηνλ αγώλα, όινη ζηελ απεξγία! 

Όινη καδί, λα κελ αθήζνπκε ηελ θπβέξλεζε θαη ηνπο επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο λα 
βάινπλ ηα ζπλδηθάηα θαη ηνπο ζπλδηθαιηζηηθνύο αγώλεο ζην γύςν. Όινη νη 

εξγαδόκελνη λα θάλνπλ ην βήκα, λα νξγαλωζνύλ ζην Κιαδηθό Σωκαηείν 
Ελέξγεηαο, λα αλαπηύμνπκε ηνπο αγώλεο καο, λα ζπάζεη ε ζηγή λεθξνηαθείνπ πνπ 

ζέινπλ λα επηβάιινπλ ζηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.  


