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ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  
Πέμπηη 23 Γενάρη 2020 ζηηο 7 κ.κ., ζηα γξαθεία 
ηνπ σκαηείνπ, Αριζηοηέλοσς 11-15, 5

ος
 όξνθνο. 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

κπξνζηά ζηηο επεξρόκελεο αξραηξεζίεο ηνπ σκαηείνπ καο, ζαο θαινύκε λα πάξεηε 

καδηθά κέξνο ζηελ Εκλογοαπολογιζηική Γενική Σσνέλεσζη, όπνπ ζα ζπδεηεζεί ν 

απνινγηζκόο δξάζεο ηνπ σκαηείνπ, ζα εθιεγεί εθνξεπηηθή επηηξνπή γηα ηε 

δηελέξγεηα αξραηξεζηώλ, θαζώο ιήγεη ε 3εηήο ζεηεία ηνπ εθιεγκέλνπ Γηνηθεηηθνύ 

πκβνπιίνπ, ελώ παξάιιεια ζα ζπδεηήζνπκε θαη γηα ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο θαη ην 

ζρέδην δξάζεο γηα ην επόκελν δηάζηεκα. 

Σελ ηειεπηαία ηξηεηία νη εμειίμεηο γεληθά ζηελ νηθνλνκία, θαη ηδηαίηεξα ζηνλ θιάδν ηεο 

ελέξγεηαο, είλαη θαηαηγηζηηθέο. Ζ «απειεπζέξσζε» έρεη νπζηαζηηθά νινθιεξσζεί, νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο έρνπλ πξνρσξήζεη ζε κεγάιν βαζκό, ελώ ν θιάδνο ζπλερώο 

κεηαζρεκαηίδεηαη.  

Από ηελ ίδηα ηε δηάξζξσζε ηνπ θιάδνπ, γίλεηαη πην ζαθέο από πνηέ όηη είλαη 

αλαγθαία η κλαδική οργάνφζη ηφν εργαζομένφν. Οη ηδησηηθνπνηήζεηο, ην 

«ζπάζηκν» θαη πνύιεκα ησλ παιηώλ θξαηηθώλ κνλνπσιίσλ, ε έληνλε 

δξαζηεξηνπνίεζε λέσλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ ζηνλ θιάδν, έρνπλ δηακνξθώζεη κηα 

λέα θαηάζηαζε, όπνπ σο εξγαδόκελνη ζα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε αθόκα πην 

ζύλζεηα δεηήκαηα. Ζ εξγνδνζία θαη ζηνλ δηθό καο θιάδν, εθκεηαιιεπόκελε ην 

λνκηθό νπινζηάζην ηεο θπβέξλεζεο ΝΓ, όζν θαη ηεο πξνεγνύκελεο ηνπ ΤΡΗΕΑ, 

πνπ πεξηιακβάλεη ηελ θαηάξγεζε ησλ θιαδηθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ, ηε 

λνκηκνπνίεζε ηεο αζπδνζίαο ησλ εξγνδνηώλ, ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ απεξγηαθνύ 

δηθαηώκαηνο, εληείλνπλ ην βαζκό εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδόκελσλ, ζπκπηέδνπλ ηνπο 

κηζζνύο, αγλννύλ ηα κέηξα αζθάιεηαο,  εθαξκόδνπλ πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο, θαηαξγώληαο ην νρηάσξν, ην πελζήκεξν, ην δηθαίσκα ζηε 

κεηξόηεηα. Έρνπλ επεθηαζεί ε εξγαζία κέζσ εξγνιάβνπ, νη ζρέζεηο νξηζκέλνπ 

ρξόλνπ, ηα κπινθάθηα, κε απνηέιεζκα, αθόκα θαη ζηελ ίδηα επηρείξεζε λα 

εκθαλίδνληαη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ζρέζεηο εξγαζίαο. Όια απηά ε εξγνδνζία θαη ν 

εξγνδνηηθόο ζπλδηθαιηζκόο ηα αμηνπνηνύλ γηα λα δηαζπνύλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ 

εξγαηηθή ηάμε, λα βάδνπλ εκπόδηα ζην ζπλδηθαιηζκό θαη ηελ ελόηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ, ζηε δπλαηόηεηά ηνπο λα νξγαλώλνληαη θαη λα δηεθδηθνύλ θαιύηεξνπο 

όξνπο δνπιεηάο. 
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Δπηβεβαηώλεηαη όηη ε όπνηα αλάπηπμε ζηνλ θιάδν, δελ είλαη αλάπηπμε γηα ηνπο 

πνιινύο, γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο ιατθέο νηθνγέλεηεο. Δίλαη αλάπηπμε γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ, γηα ηηο ελεξγνβόξεο βηνκεραλίεο πνπ θαηαλαιώλνπλ 

ελέξγεηα, γηα ην θεθάιαην ζην ζύλνιό ηνπ. Παηάεη πάλσ ζηηο πεξηθνπέο 

πξνζσπηθνύ, ηελ εληαηηθνπνίεζε, ην ηζάθηζκα ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ θαη απηή 

είλαη ε νπζία, όζν θη αλ πξνζπαζνύλ λα ηε ζπγθαιύςνπλ πεηώληαο θάπνηα ςίρνπια 

ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

Δπηπξόζζεηα, νη δηεζλείο εμειίμεηο κόλν θηλδύλνπο θξύβνπλ γηα ηνπο ιανύο ηεο 

πεξηνρήο. Με επίθεληξν ηνλ νηθνλνκηθό αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ κεγάισλ 

ηκπεξηαιηζηηθώλ δπλάκεσλ πνπ εθθξάδεηαη από κηα όμπλζε ηεο αληηπαξάζεζεο θαη 

ζην ζηξαηησηηθό ζθέινο κε ηελ εκπινθή πεξηθεξεηαθώλ δπλάκεσλ, κπνξεί αλά πάζα 

ώξα θαη ζηηγκή λα θνπληώζεη ην θπηίιη ηνπ πνιέκνπ ζηε γεηηνληά καο. Απνδεηθλύεηαη 

όηη γύξσ από ηελ ελέξγεηα, ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ θαη ηνπο 

δηαδξόκνπο κεηαθνξάο ηεο, νη αζηηθέο ηάμεηο ησλ εκπιεθόκελσλ ρσξώλ δελ ην 

έρνπλ ζε ηίπνηα λα αηκαηνθπιίζνπλ ηνπο ιανύο γηα λα βγνπλ απηέο σθειεκέλεο. 

πλάδειθνη,  

από ηελ ίδηα καο ηελ πείξα θσηίδεηαη ν δξόκνο ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 

πξνρσξήζνπκε. Δίλαη ν δξόκνο ηεο αγσληζηηθήο ζπζπείξσζεο θαη πάιεο. Απέλαληη 

ζηηο απνιύζεηο, ηελ απιεξσζηά, ηηο κεηώζεηο κηζζώλ, έρνπκε απνθηήζεη εκπεηξία. 

Με ηνλ αγώλα θαη ηε ζπζπείξσζε ζην σκαηείν καο, ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο πνπ 

έρνπκε παξνπζία θαη είκαζηε νξγαλσκέλνη, θαηαθέξακε λα κελ πεξάζεη ζε κεγάιν 

βαζκό ν ζρεδηαζκόο ησλ εξγνδνηώλ. Απεσθσνόμαζηε ζε όλοσς ηοσς 

εργαζόμενοσς ηοσ κλάδοσ και ηοσς καλούμε να ιζτσροποιήζοσν ηο Κλαδικό 

Σφμαηείο Ενέργειας, να οργανφθούν ζε ασηό, να μπούνε μπροζηά και να 

παλέυοσν για ηα δικαιώμαηά ηοσς. 

Καινύκε όια ηα κέιε ηνπ σκαηείνπ λα πάξνπλ κέξνο ζηελ Δθινγναπνινγηζηηθή 

Γεληθή πλέιεπζε, ηελ Πέμπηη 23 Γενάρη 2020 ζηηο 7 κ.κ., ζηα γξαθεία ηνπ 

σκαηείνπ, Αξηζηνηέινπο 11-15, 5νο όξνθνο.  

Υποσημείωση: Γηα ηελ εθιογή εθορεσηηθής επηηροπής θαη επηιογής αληηπροζώπεσζες ζε 

δεσηεροβάζκηο ζσλδηθαιηζηηθό όργαλο, οη ζσλάδειθοη λα έτοσλ καδί ηοσς ηασηόηεηα ή δηαβαηήρηο. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
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Ματαράγκας Χρ.                                Χριστίδης Στ. 

 


