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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
Η προεκλογική εικόνα που δημιούργησε η ΝΔ μέσω των υποσχέσεων για ελεύθερες συλλογικές συμβάσεις, 
για νέες θέσεις εργασίας, για καλά πληρωμένες δουλειές έσβησε και διεγράφη από τη «μνήμη» του 
Πρωθυπουργού και των πρωτοκλασάτων στελεχών του Υπουργικού Συμβουλίου, ευθύς αμέσως με την 
ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας. 
Η Κυβέρνηση σε πρώτη φάση με τροπολογίες και νομοσχέδια [τροπολογία στο διυπουργικό νομοσχέδιο για τη 
ψηφιακή διακυβέρνηση, Αναπτυξιακό νομοσχέδιο], κατήργησε προστατευτικές διατάξεις για τους 
εργαζόμενους και ακύρωσε στην ουσία τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις, ενώ στη συνέχεια τη σκυτάλη της 
αντιλαϊκής και αντεθνικής πολιτικής την πήρε ο «εξαφανισμένος» για τους εργαζόμενους, Υπουργός 
Περιβάλλοντος  & Ενέργειας με την κατάθεση του νομοσχεδίου, που αφ’ ενός καταργεί ουσιαστικά την ΣΣΕ 
στη ΔΕΗ με την εξαίρεση των νέων εργαζομένων απ’ αυτή και αφ’ ετέρου προχωρεί στην Ιδιωτικοποίηση της 
ΔΕΠΑ, εταιρεία κερδοφόρα εθνικής και στρατηγικής σημασίας για τη χώρα. 
 
Η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ είχε επισημάνει έγκαιρα ότι ένας νέος δύσκολος και ανηφορικός 
δρόμος για τους εργαζόμενους έχει ανοίξει. 
Η καθολική συμμετοχή των Σωματείων και εργαζομένων στις τελευταίες απεργιακές κινητοποιήσεις της 
ΠΟΕ είναι η αρχή της νέας δύσκολης πορείας που πρέπει να συνεχίσουμε με ενότητα, με αγωνιστικότητα 
και μαζική συμμετοχή για : 

 Την ακύρωση των Ιδιωτικοποιήσεων  

 Την κατάργηση του αντεργατικού θεσμικού πλαισίου που «συμπληρώθηκε» και από την 

κυβέρνηση της ΝΔ 

 Τη μονιμοποίηση των συναδέλφων που εργάζονται μέσω εργολάβων και με Δελτία Παροχής 

Υπηρεσιών 

 Την προάσπιση των εργασιακών – ασφαλιστικών δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας 

 Τον Κοινωνικό Χαρακτήρα της Ενέργειας  

Τέλος ως αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνικού Λαού συμμετέχουμε στον κοινό αγώνα για την αποκατάσταση 
της ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ.  

ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ.  
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ. 
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