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ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΣΠΡΟΦΟΣ 
Τη Δευτέρα 25 Νοέμβρη 2019 η Ομοσπονδία μας [Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας - ΠΟΕ] 
έστειλε στα e-mails των μελών του Σωματείου ανακοίνωση για τον προγραμματισμό απεργιακών 
κινητοποιήσεων στις 26 και 27 Νοέμβρη του 2019 σε Υπουργεία και Βουλή  
ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις στον κλάδο της Ενέργειας [η λεγόμενη «απελευθέρωση»]…..που μας 
αφορούν άμεσα …ΕΛΠΕ …ΑΦ είναι οι επόμενοι… μετά τη ΔΕΗ τη ΔΕΠΑ… 

Άμεσα, όπως κάνουμε κατ’ επανάληψη και όπως οφείλουν να κάνουν όλες οι παρατάξεις και οι 
συνδικαλιστές όταν πραγματικά θέλουν να ενημερώσουν τους εργαζόμενους,  
στείλαμε την ανακοίνωση στα e-mails των εργαζόμενων, προκειμένου να ενημερωθούν οι 
συνάδελφοι εγκαίρως για τις προγραμματιζόμενες κινητοποιήσεις της άλλης ημέρας.  

Και αυτό, σε συνεννόηση με τα άλλα μέλη του Σωματείου,  
του οποίου καλέσαμε εν τω μεταξύ και ολομέλεια, 
για να αποφασίσουμε την στάση μας στο καυτό αυτό θέμα, ζωής και θανάτου για τις δουλειές μας, 
όπως όλοι γνωρίζουμε. 

Ξαφνικά οι εργοδοτικές παρατάξεις [ΑΙΧΜΗ – ΔΗΣΥΜ] χτύπησαν για άλλη μία φορά εργοδοτικά, 
ξεσκεπάζοντας τον πραγματικό ρόλο τους στην ΑΦ από την ίδρυσή τους.  
Άφησαν τον γάμο (ιδιωτικοποιήσεις, μέλλον της ΑΦ, θέσεις εργασίας …) και πάνε για …  

Τι τους ενόχλησε ;  

Δεσμεύτηκαν πάλι να κρατήσουν τους εργαζόμενους της ΑΦ βαθιά νυχτωμένους από αυτά που τους 
ετοιμάζονται ; Ξεχνάμε το προδοτικό 1997 ;;; Ξεχνάμε που μας κράτησαν έξω από τα ΕΛΠΕ ; 

Ήθελαν να βγάλουν ανακοίνωση στις 4:30 στο Ίντρανετ, για να μην καταλάβει κανένας τίποτα, μέχρι 
οι εργαζόμενοι να αποχωρήσουν για τα σπίτια τους; Και πώς θα πληροφορούνταν οι συνάδελφοι 
εκτός κεντρικών γραφείων;;; 

Γι’ αυτό δεν συμμετείχαν για πρώτη φορά στις κινητοποιήσεις της Ομοσπονδίας, αν και είναι 
συνδικαλιστές; Γιατί στην κατάπτυστη επιστολή Νο. 1057 αναφέρουν το πρόγραμμα των 
κινητοποιήσεων στις οποίες οι ίδιοι ποτέ δεν εμφανίστηκαν. Τέτοια αξιοπιστία και σοβαρότητα!!! 

Τι θέλουν να δείξουν και σε ποιόν άραγε; Ότι εκτελούν πιστά τις εντολές ποιων αφεντικών τους; 

[Για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νεότεροι: 

Εργοδοτικοί: Όλοι θυμόμαστε το 1997, όταν 6 συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ και 1 της ΔΑΚΕ 
καταφέρθηκαν ενάντια στην απόφαση των εργαζόμενων της ΑΦ που με 279 ψήφους υπέρ και 1 
λευκό αποφάσισαν η ΑΦ να ενταχθεί στα ΕΛΠΕ, όπως ρώτησε ο τότε πρόεδρος των ΕΛΠΕ όλα τα 
Σωματεία. Αυτοί κατάφεραν, κατ’ εντολή των Κρητικού, Παπαστάθη, Δεσύπρη, και των 
Διευθυντών της ΑΦ που θα έχαναν – τάχα - τα προνόμιά τους, η ΑΦ να μείνει τελικά έξω από 
την ενσωμάτωση στα ΕΛΠΕ με όλα τα γνωστά από τότε προβλήματα]. 

Ποια θα είναι η τύχη των εργαζόμενων της ΑΦ με 3 εκ. € έλλειμα σήμερα, και 40 δελτία, αν τελικά 
πουληθεί ο Όμιλος; Τι στάση κρατάνε οι εργοδοτικοί της  ΑΙΧΜΗ–ΔΗΣΥΜ (ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ) στις 
υποχρεωτικές «εθελούσιες» που ήδη άρχισαν; ή μήπως δεν τις ξέρουν; με το καροτσάκι θα 
εκπαραθυρώνονται οι εργαζόμενοι από τον όμιλο στα πλαίσια της εθελούσιας.  

Εμείς για τι παλεύουμε ;  

Για να χάσουμε το e-mail του σωματείου που με τόσους αγώνες κέρδισε το Ενιαίο,  
με παρεμβάσεις στην επιθεώρηση εργασίας και αλλού;;; – και την ΠΑΣΚΕ αντίθετη (!!!) θυμηθείτε. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Συσπείρωση για αυτά που έρχονται… Προσοχή στις σειρήνες της εργοδοσίας, θα δράσουν πάλι 
εναντίον μας …  

Τώρα που έχουν και την κυβέρνηση τι κάνουν οι εργοδοτικοί για ΑΦ και Δελτία; 


