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Поштовани,
С обзиром на сва догађања и страховито нагомилане проблеме са којима се наши
запослени сусрећу свакодневно, обраћамо се Вама са жељом да нам помогнете у превазилажењу
истих.

Наиме, Синдикат радника ЕПС-а већ дужи период упозорава на недостатке
основних средстава (резервних делова и др.) без којих наше колеге не могу више да
одрже ниво задатих планова, третирање ЈП ЕПС-а и његових ПД као буџетских корисника у
примени Закона о којима је реч и који се примењују. Радници ЕПС-а су, по ко зна који пут,
оборили све рекорде у производњи електричне енергије, чинећи тако да наша земља
буде енергетски независна, чувајући социјални мир, а при том услови рада су дошли до
тачке неодрживости. Зараде су из године у годину све мање, третирамо се као да смо
највећи и једини кривци за све што се догоди а у протеклих годину дана смо све чешће
представљани као најнегативнији и злоупотребљени у свакодневна препуцавања, што
медијска то и политичка.
Синдикат радника ЕПС-а овог пута апелује на Вас, да снагом Вашег ауторитета и
добром вољом организујете хитан састанак са нашим представницима како бисмо
отклонили све негативне последице до којих ће неминовно доћи ако их хитно не
спречимо. ЕПС је јавно предузеће које је, и доживљава највећу трансформацију од свог
постојања, изашао на тржиште на високом и средњем напону, излази на тржиште са
трансферним купцима. Наши радници раде у најгорим условима од постојања, са највише
погинулих, повређених, оболелих и неспособних колега као последица свих ризика који
нас прате свакодневно.
Нисмо наишли на разумевање ресорног министарства и осталих министарстава, а
кап је прелила чашу ових дана када постајемо кривци за рачуне за електричну енергију,
када нам се умањују ионако мале зараде, када смо сврстани у ред оних који не могу
попуњавати радна места са потребном радном снагом и низ других ствари које ће
директно утицати на све наше запослене а самим тим и на све грађане Србије.

Да бисмо избегли нежељене последице много већих размера, још једном Вас
позивамо да Ви организујете састанак на коме хоћемо да Вам предочимо начин прављења
Надзорног одбора, немогућност функционисања предузећа.
Нећемо дозволити да оно што је стварано деценијама, што ради најбоље у земљи,
буде на било који начин подређено појединцима који не разликују начин функционисања
ЕПС-а и даље угрожавање, већ довољно угрожених живота наших колега.
Слушајући свакодневне изјаве појединих министара, не знамо ко је више зашта
надлежан и ко одговара за разматрање наших примедби на предложене Законе.
Синдикат радника ЕПС-а је покушао све, остали сте нам још Ви, чекамо Ваш позив и
надамо се да ћемо наћи решење за многа отворена питања и спречити да до нежељених
последица дође.
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