
Αζήλα, 26 Ννέκβξε 2019 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΗ 

Σπλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, 

ε θπβέξλεζε απηέο ηηο εκέξεο θέξλεη πξνο ςήθηζε ην λνκνζρέδην κε ηίηιν 
«Απειεπζέξσζε αγνξάο ελέξγεηαο, εθζπγρξνληζκόο ηεο ΔΕΗ, ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΔΕΠΑ θαη 

ζηήξημε ησλ ΑΠΕ». 

Ο «εθζπγρξνληζκόο» πνπ επηθαιείηαη ε θπβέξλεζε είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ζηαζεξήο θαη 

κόληκεο εξγαζίαο όπσο θαη ε πιεξσκή ηεο εξγαζίαο κε θαζνξηζκό ηνπ κηζζνύ από 
ην Γ ηεο εηαηξείαο, καθξηά από θάζε έλλνηα Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Εξγαζίαο. 

«Εθζπγρξνληζκόο» ζεσξείηαη ε απόιπζε ηνπ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη κε κόληκεο 
ζρέζεηο εξγαζίαο θαη κε εξγαζηαθά δηθαηώκαηα πνπ θαζνξίδνληαη από ΣΣΕ θαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λένπο εξγαδόκελνπο ρσξίο δηθαηώκαηα, πην θζελνύο θαη 
αλαιώζηκνπο,  

πλάδειθνη, θπβέξλεζε, εξγνδνζία θαη θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο έρνπλ θνηλό 

κέησπν απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο, ππεξεηνύλ ζπκθέξνληα αληίζεηα από ην 
ζπκθέξνλ ηεο εξγαηηθήο ηάμεο.  

Αμεπέξαζηεο δπζθνιίεο δελ ππάξρνπλ, όια γίλνληαη κε ηελ δξάζε ησλ εξγαδόκελσλ, γη’ 
απηό θαη ζαο θαινύκε λα παιέςνπκε κέζα από ην Κιαδηθό πλδηθάην Δλέξγεηαο. 

Απηνί πνπ ζήκεξα ζεσξνύλ όηη όια απηά ηα κέηξα «δελ ηνπο πηάλνπλ», «δελ ηνπο 
αθνξνύλ», θάλνπλ ιάζνο. Οη εμειίμεηο είλαη ηέηνηεο πνπ ζεκαηνδνηνύλ ζεκαληηθή επίζεζε 

ζε όιν ηνλ θιάδν ην επόκελν δηάζηεκα θαη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα βξηζθόκαζηε ζε 
εηνηκόηεηα θαη εγξήγνξζε. 

Παιεύνπκε θαη Γηεθδηθνύκε: 
 Να κελ πξνρσξήζεη θακία πεξαηηέξσ ηδησηηθνπνίεζε ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο 

(ΔΕΗ, ΔΕΠΑ, ΕΛΠΕ). 
 Άκεζα λα πξνζιεθζνύλ νη ζπλάδειθνη πνπ εξγάδνληαη κέζσ εξγνιάβνπ. 

 Καηάξγεζε όισλ ησλ επέιηθησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ.  
 Μόληκε ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο κε πιήξε ζύγρξνλα δηθαηώκαηα.  
 Κακία πώιεζε-παξάδνζε κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο, νξπρείσλ θαη νξπθηνύ 

πινύηνπ. 
 Να κελ κείλεη θακηά ιατθή νηθνγέλεηα ρσξίο ξεύκα θαη αέξην.  

 Ρεύκα θαη θπζηθό αέξην θζελά γηα ην ιαό. 
 Τπνγξαθή θαη εθαξκνγή Δ κε απμήζεηο γηα όινπο. Αλάθηεζε ησλ απσιεηώλ.  

 Μέηξα γηα ηελ πγεία θαη ηελ αζθάιεηα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 
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