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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

48ώρη ΑΠΕΡΓΙΑ 1 & 2 Μάρτη από ώρα 6:59π.μ. 

Α.Π. 463/23.02.2023 

Το Σωματείο ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ καλεί σε μαζική συμμετοχή στην 48ώρη απεργία που έχει προκηρυχθεί 

από την Π.Ο.Ε. για 1 και 2 Μάρτη από τις 6:59π.μ. και στις συγκεντρώσεις που θα 

ανακοινωθούν. Η επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους  στη ΔΕΠΑ και συνολικά στον κλάδο την ίδια 

ώρα μάλιστα που η κερδοφορία των ομίλων ενέργειας σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, να πάρει 

αποφασιστική απάντηση.  Καταγγέλλουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απομάκρυνση των 7 

συναδέλφων μας από τη ΔΕΠΑ Υποδομών. Πρόκειται για συναδέλφους που εργάζονταν επί σειρά ετών 

στη ΔΕΠΑ και στη συνέχεια στη ΔΕΠΑ Υποδομών, κάποιοι από αυτούς για περισσότερα από 10 έως 

και 20 χρόνια, όμως με το γνωστό καθεστώς ομηρίας των εργολαβιών με το οποίο επιδιώκεται να 

συγκαλυφθεί ότι οι εργαζόμενοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.  Σήμερα να ακουστεί πιο 

δυνατά η απαίτηση να ανακληθούν οι 7 παράνομες και καταχρηστικές απολύσεις και να αποτραπούν 

άλλες στο μέλλον και η σταθερή απαίτηση για κατάργηση της εργολαβοποίησης σε ΔΕΠΑ Υποδομών 

και θυγατρικές, Εμπορίας και Διεθνών Έργων.  

Ορθώνουμε τείχος απέναντι στην επίθεση στα δικαιώματά μας 

Κανένας εργαζόμενος να μην αποδεχτεί να συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς με την ομηρία των 

εργολαβιών,  να τσακίζονται τα εργασιακά δικαιώματα, να ισοπεδώνονται οι ΣΣΕ και τα δικαιώματα που 

κατοχυρώνουν, να μπαίνει στο απόσπασμα ακόμα και η υγεία και ασφάλεια, όπως στους σταθμούς 

ΣΑΛΦΑ. Οργανωμένα, ορθώνουμε ανάστημα απέναντι στην επίθεση που έχει εξαπολυθεί ενάντια στην 

συνδικαλιστική δράση, που κλιμακώθηκε με την ψήφιση του νόμου – εκτρώματος «Χατζηδάκη». Με 

αγωνιστική αισιοδοξία διεκδικούμε δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα στο ύψος των σύγχρονων 

παραγωγικών δυνατοτήτων. Ενώνουμε τη φωνή μας και συντονιζόμαστε με τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους στον Κλάδο απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και τον εκφοβισμό, τις απολύσεις και 

κάθε προσπάθεια να συρρικνωθούν τα εργατικά δικαιώματα. 

Κάθε νίκη και οι μικρότερες και οι μεγαλύτερες είναι αποτέλεσμα των μαχών που 

δώσαμε και δίνουμε.  Τίποτα δεν χαρίζεται 

Αποτελεί νίκη ΟΛΩΝ των εργαζομένων και του τεράστιου κλίματος ταξικής αλληλεγγύης που 

εκφράστηκε η ένταξη το 2019 με απευθείας εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου των εργολαβικών 

εργαζομένων που μεταφέρθηκαν το 2017 από τη ΔΕΠΑ στη ΔΕΔΑ. Καλούμε τους νεότερους 

εργαζόμενους να κάνουν το βήμα και να συσπειρωθούν στο σωματείο, αλλά και στο Κλαδικό Σωματείο 

Εργαζομένων στην Ενέργεια. Ανεξάρτητα από εργασιακή σχέση και εταιρεία, ενάντια στις πλαστές 

διαχωριστικές γραμμές, τον εφησυχασμό, τη στάση αναμονής και το κλίμα φόβου που επιδιώκεται να 

καλλιεργηθεί κλέβοντας το σημαντικότερο όπλο των εργαζομένων, την ενότητα τους, παλεύουμε 

αταλάντευτα για δουλειά με συγκροτημένα δικαιώματα.  Καταγγέλλουμε την ομηρία των εργολαβιών, 

τη ζούγκλα των ατομικών συμβάσεων εργασίας, το αντεργατικό πλαίσιο που διαμορφώνουν οι 

κυβερνήσεις και φέρνουμε στο προσκήνιο τις διεκδικήσεις μας.  

Στην οργάνωση η δύναμη, στον αγώνα η ελπίδα, όπλο μας η αλληλεγγύη 

ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ! ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ ΖΩΗ & 

ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! 

Το Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ 


