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ΨΗΦΙΣΜΑ (5) 
του 43ου Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΕ 

 

 
Εμείς οι αντιπρόσωποι του 43ου Τακτικού Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 7 & 8  Οκτωβρίου 2022, 
ψηφίσαμε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα : 
 
 

Οι Σύνεδροι του 43ου Συνεδρίου της ΠΟΕ, δηλώνουμε ότι δεν πάει άλλο με την ακρίβεια στην 
ενέργεια και στα είδη πλατιάς κατανάλωσης. Αυτό που έχει ζήσει η λαϊκή οικογένεια στο πετσί της τον 
τελευταίο χρόνο, είναι συνεχόμενες, ραγδαίες αυξήσεις στην τιμή της ενέργειας, με αποτέλεσμα το 
ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο και η βενζίνη να έχουν μετατραπεί σε πανάκριβα είδη 
πολυτελείας, με αποτέλεσμα να «εκτροχιάζεται» ο οικογενειακός προϋπολογισμός. 
 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 9 Νοέμβρη! 
 

Για να ανατρέψουμε την αντιλαϊκή πολιτική που γεννά φτώχεια , πείνα, εκμετάλλευση  και πολέμους, 
που αφήνει το λαό να ξεπαγιάζει για να ζεσταίνονται τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων.  
Για να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, για συλλογικές 
συμβάσεις που κατοχυρώνουν σταθερή δουλειά με δικαιώματα. 
 

Διεκδικούμε: 

 Δραστική μείωση και πλαφόν στα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, πετρελαίου 

θέρμανσης. 

 Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο και 

ηλεκτρική ενέργεια. 

 Να σταματήσουν άμεσα οι αποκοπές του ρεύματος σε οικογένειες που αδυνατούν να πληρώσουν 

το πανάκριβο ρεύμα. 

 Επανασυνδέσεις στο κομμένο ρεύμα με μόνη προϋπόθεση τη συμφωνία σε διακανονισμό των 

οφειλών με ευνοϊκούς όρους, χωρίς προκαταβολή και με πολλές χαμηλές δόσεις για αποπληρωμή 

των λογαριασμών. 

 Γενναίες αυξήσεις στον κλάδο, πάνω από τα επίπεδα του πληθωρισμού σε όλους τους 

εργαζόμενους. 
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