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ΨΗΦΙΣΜΑ (4) 
του 42ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΕ 

 

Εμείς οι αντιπρόσωποι του 42ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 και 
21/9/2019, ψηφίσαμε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα : 
 

Καταδικάζουμε την προσπάθεια της κυβέρνησης να εμπλέξει ακόμα περισσότερο το κράτος 
και τους μηχανισμούς του στο εσωτερικό, τη λειτουργία και τις διαδικασίες των 
συνδικαλιστικών οργάνων, στο δρόμο που έστρωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Την 
επιχείρηση απαξίωσης της φυσικής παρουσίας των εργαζομένων στα Σωματεία τους, με 
πρόσχημα τον δήθεν «εκσυγχρονισμό». 
 

Δεν αναγνωρίζουμε καμία αρμοδιότητα να ελέγχουν ή να κρίνουν την εγκυρότητα μιας 
απόφασης των εργαζομένων αυτοί που χαρακτηρίζουν και αντιμετωπίζουν σαν 
«παράνομη» κάθε εργατική κινητοποίηση, κάθε εργατική διεκδίκηση, ακόμα και την ίδια 
την οργάνωση των εργαζομένων. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είναι οι μόνοι αρμόδιοι για κάθε 
ζήτημα του εργατικού κινήματος. Τα συνδικαλιστικά όργανα, οι μαζικές και πραγματικά 
δημοκρατικές διαδικασίες, πρέπει να είναι τα δικά μας όπλα απέναντι στην εκμετάλλευση 
και την εργοδοτική αυθαιρεσία. 
 

Η προσπάθεια ασφυκτικού κρατικού ελέγχου των Σωματείων και των Συνδικάτων, η 
παρέμβαση της εργοδοσίας, η προσπάθεια στέρησης κάθε δυνατότητας αγωνιστικής 
διεκδίκησης και ιδιαίτερα της απεργίας δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή. Οι εργαζόμενοι 
πρέπει να αντισταθούμε μαζικά στην επίθεση και να υπερασπιστούμε συλλογικά το 
δικαίωμα σε ελεύθερο συνδικαλισμό, ανεξάρτητο από κράτος και εργοδοσία. 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, τα Σωματεία Μέλη της και οι εργαζόμενοι δεν θα 
υποταχτούμε στην επιχείρηση μαζικού φακελώματος και κατάπνιξης των αγωνιστικών 
διαθέσεων του κλάδου. Θα διατηρήσουμε τις ζωντανές διαδικασίες που προβλέπουν τα 
καταστατικά των οργάνων μας και δεν θα δεχτούμε καμία ηλεκτρονική διαδικασία. 

 

ΕΝΤΟΛΗ 42ου ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΕ 
Αθήνα 21/9/2019 
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