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 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Η Κυβέρνηση της ΝΔ, πιστή στις νεοφιλελεύθερες ιδεολογικές πεποιθήσεις της και «δογματικά» 

φανατική στην υλοποίηση των κατευθύνσεων των «δάνειων» δυνάμεων για το ξεπούλημα της 

περιουσίας του ελληνικού λαού – ξεπούλημα που επιχειρήθηκε και από την προηγούμενη 

κυβέρνηση - κατέθεσε το νομοσχέδιο για την Ιδιωτικοποίηση του Ομίλου ΔΕΠΑ στο οποίο δεν 

γίνεται καμία αναφορά στις εργασιακές σχέσεις και στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων 

μονίμων και εργολαβικών, ενώ στην περίπτωση της ΔΕΗ καταργεί ουσιαστικά τη ΣΣΕ με την 

εξαίρεση ένταξης σ’ αυτήν των νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων. Αυτές οι επιλογές του 

Υπουργού Ενέργειας είναι συνεπείς με τη στρατηγική της ΝΔ για τη συρρίκνωση του θεσμικού 

πλαισίου που προστατεύει τα εργασιακά δικαιώματα και τις αντίστοιχες εργασιακές σχέσεις . Η 

ΠΟΕ, αναγνωρίζοντας ότι απέναντι στις αντεργατικές και αντικοινωνικές πολιτικές ο μόνος δρόμος 

αντίδρασης και αντίστασης σ’ αυτές είναι η συσπείρωση όλων των συνδικάτων και των 

εργαζομένων στον Κλάδο της Ενέργειας, κάλεσε σε κοινή σύσκεψη στα Γραφεία της, την Τρίτη 12 

Νοέμβρη, όλα τα Σωματεία του Ομίλου ΔΕΠΑ. Στη συζήτηση κατατέθηκαν οι θέσεις όλων των 

Σωματείων και συμφωνήθηκε το πλαίσιο των κινητοποιήσεων, ενώ παράλληλα καθορίστηκε και ο 

κοινός βηματισμός για την κατεύθυνση και το δρόμο που θα ακολουθήσουμε για την υλοποίηση 

αυτών. Συμφωνήθηκε καταρχάς από όλους η κήρυξη 48ωρης απεργίας από την ΠΟΕ την παραμονή 

και την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου και παράλληλα ο συντονισμός των απεργιακών 

κινητοποιήσεων με τη ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Με την κατάθεση του νομοσχεδίου και την ψήφιση του ανοίγει ένας καινούργιος δρόμος 

αγωνιστικών κινητοποιήσεων για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, των ΣΣΕ, της 

κατάργησης της εργολαβοποίησης και την ένταξη όλων των συναδέλφων στο μόνιμο προσωπικό 

των επιχειρήσεων . 

Καθοριστικό ρόλο σ’ αυτό το μακρύ και δύσκολο δρόμο θα παίξει τόσο η ενότητα όσο και η μαζική 

συμμετοχή των εργαζομένων στους αγώνες που θα δώσουμε.  

Καλούμαστε να αγωνιστούμε έχοντας πάντα υπόψη ότι χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν 

δόθηκε ποτέ.  
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