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ΓΘΑ ΘΡ ΕΝΕΚΘΝΕΘΡ ΡΗΜ ΟΕΠΞΓΙΑΖ 
 

 

πλάδειθνη,  

Πξόζθαηα ε εξγνδνζία ζηελ εηαηξεία ΠΕΣΡΟΓΙΑΖ αλαθνίλσζε όηη ζα εθαξκόζεη πεξηθνπέο 

κηζζώλ θαη παξνρώλ, θαζώο θαη όηη ζα πξνρσξήζεη ζε εξγνιαβνπνίεζε ζέζεσλ εξγαζίαο, 

απνιύνληαο πξνζσπηθό κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξόλνπ. 

Η πξνζπάζεηα απηή από κεξηάο ηεο εηαηξείαο, έρεη ζαλ ζηόρν ηε δηαηήξεζε ηεο θεξδνθνξίαο 

ηεο, ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηάο ηεο απέλαληη ζε άιιεο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ. Είλαη ηαθηηθή 

πνπ αθνινπζνύλ όιεο νη εηαηξίεο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο.  

ελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όιεο νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνύλ λα 

ζπκπηέζνπλ ηελ ηηκή ηεο εξγαηηθήο δύλακεο. Δειαδή λα πεξηνξίζνπλ ηε κηζζνδνζία, ηα εξγαηηθά 

δηθαηώκαηα, ηηο παξνρέο, λα θάλνπλ εθπηώζεηο ζηα κέηξα αζθαιείαο, λα εληαηηθνπνηήζνπλ ηελ 

εξγαζία. Πνιύηηκν εξγαιείν ζε απηή ηελ πξνζπάζεηά ηνπο είλαη ε εξγνιαβνπνίεζε. Αλαζέηνπλ ζε 

εξγνιάβνπο λα ηζαθίζνπλ κηζζνύο, λα μεκπεξδεύνπλ νη ίδηεο κε ηνπο εξγαδόκελνπο κε ζπληεηαγκέλα 

δηθαηώκαηα, Ε, κόληκε ζρέζε εξγαζίαο.  

Ρε απηή ηελ θαηεύζπλζε νη θαπηηαιηζηέο παίξλνπλ κέηξα, άκεζα νη ίδηνη, όπωο ζε 

απηή ηελ πεξίπηωζε. Ρπλνιηθόηεξα όκωο ην θξάηνο εθαξκόδεη αληεξγαηηθά κέηξα γηα 

ινγαξηαζκό ηνπο, όπσο ηελ Ιπξηαθή πνπ πέξαζε. Η ζπγθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ – ΑΝΕΚ λνκνζέηεζε, ην 

λόκν ιαηκεηόκν γηα ην αζθαιηζηηθό, ειαθξύλνληαο θξάηνο θαη εξγνδόηεο από αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο, 

θαηαξγώληαο ηνλ θνηλσληθό ραξαθηήξα ηεο αζθάιηζεο. Πξόζζεζε λέα θνξνινγηθά βάξε γηα ηνπο 

εξγαδόκελνπο κε αύμεζε ηνπ ΦΠΑ, κείσζε ηνπ αθνξνιόγεηνπ θα, ελώ πξηλ έλα κήλα κε ηξνπνινγία 

θαηήξγεζε ηνλ ΕΦΙ γηα ην θπζηθό αέξην πνπ θαηαλαιώλνπλ νη βηνκεραλίεο, δηέγξαςε βεβαησκέλεο 

νθεηιέο εξγνδνηώλ κεξηθέο εθ ησλ νπνίσλ πξνέξρνληαλ από ιαζξεκπόξην… 

 

πλάδειθνη,  

ε απηή ηελ θαηάζηαζε πξέπεη λα αγσληζηνύκε λα κελ πεξάζνπλ ηα κέηξα απηά. Είλαη 

κνλόδξνκνο ε αγωληζηηθή ζηάζε ηωλ εξγαδνκέλωλ. αλ σκαηείν ζηεξίδνπκε ηηο αγσληζηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ ΠΕΣΡΟΓΙΑΖ. Οθείινπκε όκσο, ζαλ εξγαδόκελνη, λα βγάινπκε 

νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα. Όζνη «βάδνπλ πιάηε» θαη δελ δηεθδηθνύλ, ζην όλνκα ηεο ηαμηθήο 

ζπλεξγαζίαο, δειαδή ηεο ζπλεξγαζίαο εξγνδόηε – εξγαδόκελνπ, όρη κόλν δελ δηαζθαιίδνπλ ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο, αιιά δηεπθνιύλνπλ ηνλ εξγνδόηε λα πάξεη αληεξγαηηθά κέηξα. Η πείξα 

κπνξεί λα βγεη από ηελ ίδηα ηε δσή. Εδώ ζηελ πεξηνρή ηνπ Θξηάζηνπ, πόζεο επηρεηξήζεηο έθιεηζαλ, 

απέιπζαλ, κείσζαλ κηζζνύο αθόκα θαη αλ νη εξγαδόκελνη δελ θηλεηνπνηήζεθαλ. Ίζα – ίζα πνπ ζε 

απηέο ηηο επηρεηξήζεηο ν ζρεδηαζκόο ηεο εξγνδνζίαο πέξαζε πην εύθνια. Σν εξγαηηθό θίλεκα βξέζεθε 

πην απνδπλακσκέλν ζπλνιηθά από ηε ζηάζε απηώλ ησλ ζσκαηείσλ.  

Υξεηάδεηαη λα αιιάμεη ε πνξεία θαη κέζα ζηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα, ηα επηρεηξεζηαθά θαη 

θιαδηθά σκαηεία, ζηα Εξγαηηθά Ιέληξα θαη ηηο Οκνζπνλδίεο. Υξεηάδεηαη γεληθόηεξα αλαζύληαμε ζην 

εξγαηηθό θίλεκα, κε πξαγκαηηθή, ελεξγή ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ. Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα 

απνκνλώζνπλ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ «δνπιεύνπλ» γηα ηνπο εξγνδόηεο. Χξεηάδεηαη 

πξνζαλαηνιηζκόο θόληξα ζηελ εξγνδνζία θαη ζην πνιηηηθό πξνζωπηθό ηεο. Ξη εξγαδόκελνη 

λα ζπζπεηξωζνύλ ζην Ιιαδηθό Ρωκαηείν Ελέξγεηαο, λα εληζρύζνπλ ην ΟΑΛΕ. Υξεηάδεηαη 

αγώλαο γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ ηα νπνία εθ ησλ πξαγκάησλ έξρνληαη ζε 

αληηπαξάζεζε κε απηά ησλ αθεληηθώλ. 

 

Οαιεύνπκε γηα ππνγξαθή Ιιαδηθήο ΡΡΕ - Απμήζεηο ζηνπο κηζζνύο - Δνπιεηά 

γηα όινπο – Δνπιεηά κε δηθαηώκαηα 

Γηαηί ρωξίο εζέλα γξαλάδη δελ γπξλά, εξγάηε κπνξείο ρωξίο αθεληηθά! 
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