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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης για το συνδικαλιστικό κίνημα δεν είναι μόνο ένας σταθμός 
διαμαρτυρίας για τις αντεργατικές πολιτικές, αλλά είναι και η αρχή για νέες κινητοποιήσεις των 
εργαζομένων για την υπεράσπιση και διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας, για βελτίωση των 
εισοδημάτων τους, για ελευθερία στην έκφραση και την συνδικαλιστική δράση.  
Η Κυβέρνηση ευθύς εξαρχής, από την ανάληψη των καθηκόντων της εδώ και δύο χρόνια, διέψευσε στην 
πράξη τις προεκλογικές της εξαγγελίες με μια σειρά μέτρων σε βάρος των εργασιακών, συνδικαλιστικών 
και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αποδυνάμωσε περαιτέρω την ισχύ και τη δυνατότητα υπογραφής 
συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εταίρων, κατήργησε προστατευτικές διατάξεις για τους 
εργαζόμενους και τελευταίως προχώρησε ουσιαστικά στην κατάργηση του 8ωρου με τη θεσμοθέτηση 
της απλήρωτης υπερωρίας. Τελευταίο της επίτευγμα αποτελεί η ιδιωτικοποίηση της επικουρικής 
ασφάλισης, καταργώντας με αυτό τον τρόπο το Δημόσιο και Κοινωνικό Χαρακτήρα του Συστήματος 
Ασφάλισης. 
Άμεσες επιπτώσεις όλου αυτού του αντεργατικού θεσμικού πλαισίου που επέβαλλε η Κυβέρνηση είναι :  

 Η επέκταση της εργολαβοποίησης στην αγορά εργασίας με αποτέλεσμα την ενίσχυση του 
καθεστώτος εκμετάλλευσης των εργαζομένων. 

 Η προσθήκη εμποδίων υπογραφής Κλαδικών και Ομοιοεπαγγελματικών Συλλογικών Συμβάσεων 
Εργασίας με περιορισμένες πιθανότητες εφαρμογής και επέκταση τους μετά την υπογραφή τους. 

 Δυστυχώς ο κατώτατος μισθός των 650,00 ευρώ είναι ο μισθός της πλειονότητας των 
εργαζομένων. 

 Οι παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις εργαζομένων είναι στην ημερήσια διάταξη. 
Τελευταία κρούσματα οι ομαδικές απολύσεις στα Λιπάσματα Καβάλας, η προσπάθεια απόλυσης 
μονίμου προσωπικού στην ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ και αντικατάστασης αυτού με εργολαβικό προσωπικό, η 
απόλυση μόνιμου συναδέλφου στα ΕΛΠΕ, καθώς και η μη ανανέωση συμβάσεων σε 
εργαζόμενους ορισμένου χρόνου στον Κλάδο.  

 Το έγκλημα των Ιδιωτικοποιήσεων συνεχίζεται με τελευταία θύματα τη ΔΕΠΑ, τα ΕΛΠΕ, τα 
λιμάνια κλπ.  
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. 
Όλοι μαζί οφείλουμε μέσα από την κοινή μας δράση να ενώσουμε τις φωνές μας και να σταθούμε 
απέναντι σε όλες τις δυνάμεις που έχουν στοχοποιήσει τη μισθωτή εργασία. Απαιτούμε πολιτικές που 
θα ρυθμίζουν την εργασιακή και κοινωνική δικαιοσύνη. 
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας καλεί τα Σωματεία Μέλη και τους εργαζόμενους να 
συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις που διοργανώνουν τα συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη το 
Σάββατο 11/9/2021 και ώρα 18.00 στο Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πλατεία Αριστοτέλους. 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ. 
«Ομπρός βοηθάτε να σηκώσουμε τον ήλιο πάνω από την Ελλάδα…» 

  

 
 

Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118, 2105244218, FAX 2105233581 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 

 

 

 

http://www.poenergias.gr/
mailto:info@poenergias.gr

