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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Σε μια συγκυρία μεγάλων ανακατατάξεων και ανατροπών, στην Ελλάδα και στον κόσμο, καλούνται 

οι εργαζόμενοι για μια ακόμη φορά, να αγωνιστούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις 

κατακτήσεις τους. 

Με την κατάθεση από την κυβέρνηση, του νέου νομοσχεδίου για την ιδιωτικοποίηση – ξεπούλημα 

της ΔΕΠΑ, αλλά και της ΔΕΗ, γίνεται φανερό, από τα όσα αναφέρει το νομοσχέδιο, πως οι 

εργασιακές σχέσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων είναι στον αέρα, με τους 

νεοπροσλαμβανόμενους να είναι τα πρώτα μεγάλα θύματα… 

Ήδη η Ομοσπονδία μας σε συντονισμό με τα Σωματεία του ομίλου ΔΕΠΑ, αλλά και με την ΓΕΝΟΠ 

ΔΕΗ, προγραμματίζουν κινητοποιήσεις, για να υπερασπιστούν όσα με κόπο και αγώνες 

κατακτήθηκαν… 

Την ίδια ώρα, η Διοίκηση των ΕΛΠΕ, ξαναστήνει σχέδιο «οικειοθελών αποχωρήσεων», για 

Διευθυντικά στελέχη, όπως δηλώνει, βάζοντας όμως όλο τον οργανισμό των ΕΛΠΕ σε κατάσταση 

αναστάτωσης και αποδιοργάνωσης.. 

Κύριοι της Διοίκησης, τα προηγούμενα προγράμματα τα πληρώσαμε πάρα πολύ ακριβά για να 

ξεχαστούν. Σταματήστε τώρα τα σχέδια αυτά!! 

Πάτε να δημιουργήσετε νέα κενά σε εμπειρία και στελεχιακό δυναμικό, χωρίς να έχετε από πριν 

ετοιμάσει το πώς θα καλυφθούν αυτά τα κενά, αλλά ούτε καν τα όσα κενά υπάρχουν από 

αποχωρήσεις και ασθένειες εργαζομένων, όπως επανειλημμένα σας έχουμε ζητήσει, με 

συμπληρωματικές προσλήψεις (όπως οφείλατε με βάση και την συμφωνία του 2016), για να 

δουλεύουμε με ασφάλεια και όχι με υπερωρίες και καθημερινή πίεση.  

Και όλα αυτά, με τους εργαζόμενους να δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους, για να  ξεκινήσει η Ελευσίνα 

με ασφάλεια, μετά από μεγάλο σταμάτημα, αλλά και με την Θεσσαλονίκη σταματημένη για ακόμη 

μία φορά!!! Επιτέλους αναλάβετε τις ευθύνες σας απέναντι σε ανθρώπους και εγκαταστάσεις και 

σταματήστε να παίζετε με τη δουλειά και τις ζωές μας σαν να είμαστε μόνο αριθμοί!!! 

Όσο για τον συνάδελφό μας που, τώρα αποφάσισε να «ανεξαρτητοποιηθεί» !!!, του θυμίζουμε πως 

εμείς, δώσαμε και συνεχίζουμε να δίνουμε αγώνες για την αδέσμευτη και ανεξάρτητη από 

κομματικούς μηχανισμούς δράση του Σωματείου μας. Πάντα παλεύαμε για τα συμφέροντα όλων 

των εργαζομένων και όχι των μηχανισμών και των κάθε είδους βρώμικων κυκλωμάτων και θα 

συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Τον δρόμο των αγώνων, που έφερε τόσες επιτυχίες και νίκες για τους 

εργαζόμενους, κόντρα σε όλες τις κυβερνήσεις και τα κόμματα, αλλά και σε όποια αλισβερίσια 

γίνονται από «παράγοντες», εντός και εκτός ΕΛΠΕ. Τώρα αν αυτός αποφάσισε να παραδοθεί 

στους κομματικούς μηχανισμούς, δεν πείθει κανέναν παραθέτοντας φθηνές δικαιολογίες, 

όπως αυτές  που αναγράφονται στην «επιστολή του», όσο φιλότιμα και αν την  διακινούν οι νέοι 

του φίλοι. Είναι ξεκάθαρο πως αποχωρεί για δικούς του κομματικούς λόγους. Εμείς συνεχίζουμε 

αδέσμευτοι και με δημοκρατική πολυφωνία, η οποία ως φαίνεται είναι το μεγάλο τους 

πρόβλημα. 

Συναδέλφισσες, οι 

Οι καιροί είναι πολύ κρίσιμοι, για να αδρανούμε. Χρειάζεται να ξανακερδίσουμε την συσπείρωση και 

την αποφασιστικότητα του παρελθόντος, αυτή που υποχρέωσε εργοδοσία και κυβερνήσεις να μας 

σέβονται και να μας υπολογίζουν… 

Τώρα πρέπει να συντονίσουμε τους αγώνες μας. Μην μένουμε αδρανείς, με την ελπίδα πως 

θα μας ξεχάσουν(;;), όπως δυστυχώς περνάει σαν μήνυμα το Προεδρείο του Σωματείου.  

Αν δεν αντισταθούμε τώρα, ενεργά, μαζί με τους συναδέλφους μας από τους άλλους 

κλάδους, αύριο μπορεί να είναι αργά… 
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