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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΑΛΕΣΜΑ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Η 16η Φεβρουαρίου 2018 αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των δεσμευτικών προσφορών από τους 

υποψήφιους επενδυτές, για την αγορά του 66% της ΔΕΣΦΑ Α.Ε., χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί εξηγήσεις και να 

υπάρχουν δεσμεύσεις για το μέλλον όλων των εργαζομένων, η πλειοψηφία των οποίων εργάζονται πλέον των 10 ετών 

σε αυτήν την Εταιρία με συμβάσεις μέσω τρίτων. Μία Εταιρία στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας, που αποτελεί 

Εθνική υποδομή και Εθνική περιουσία της χώρας ΠΩΛΕΊΤΑΙ.  

Ο ΔΕΣΦΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, σημαίνει 1.450 χλμ αγωγού Υψηλής Πίεσης που διασχίζει όλη την Ελλάδα, από τους 

συνοριακούς σταθμούς εισόδου των Κήπων και του Μετρητικού Σταθμού Σιδηροκάστρου, μέχρι το Λαύριο την 

Μεγαλόπολη και την Εύβοια, με ενδιάμεσους μετρητικούς σταθμούς και Κέντρα Λειτουργίας & Συντήρησης της 

Βιστωνίδας, της Ν. Μεσήμβριας & τον σταθμό του συμπιεστή, την Αμπελιά, το Πάτημα και του Σπαθοβουνίου στην 

Πελοπόννησο. Σημαίνει επίσης 14χλμ υποθαλάσσιου αγωγού που ενώνει την Στερεά Ελλάδα στην θέση Βαρνάβα με 

το Αλιβέρι Ευβοίας και τέλος ο Τερματικός Σταθμός ΥΦΑ στην Ρεβυθούσα, όπου αποτελεί στρατηγικά και 

γεωοικονομικά το μαργαριτάρι της Μεσογείου. 

Η πώληση του ΔΕΣΦΑ, που ενδεικτικά καταγράφεται με κέρδη για το 2017 άνω των 100 εκ. €, αναπόσβεστης αξίας 

1,2 δισ. € μέχρι το 2016, χωρίς την ένταξη της 3ης δεξαμενής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, αξίας περίπου 140 εκ.€ 

και των αποθεματικών επίσης, καθιστά ακόμη πιο αναγκαία τη συσπείρωση των μελών του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο για την ανάδειξη και προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και των 

καταναλωτών και τη διεύρυνση της αλληλεγγύης στον κλάδο. 

Με την πώληση του ΔΕΣΦΑ δημιουργούνται δυσοίωνες προοπτικές και για τους εργαζομένους. 

Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων είναι αλληλένδετα με την ενίσχυση και προώθηση της εκμετάλλευσης των 

εργαζομένων που ρίχνονται βορά στα σαγόνια των δήθεν επενδυτών και αφήνονται έρμαιο στην «ελευθεριότητα» των 

αγορών. Αυτό λένε τα στοιχεία για όλες τις αγορές που «απελευθερώθηκαν» και για όλες τις περιπτώσεις 

ιδιωτικοποιήσεων στον κλάδο της ενέργειας στην Ευρώπη. 

Η «ανάπτυξη», το «άνοιγμα στις αγορές», οι στόχοι και οι «δείκτες απόδοσης» θα οδηγήσουν δεκάδες εργαζομένους 

σε νέο εργασιακό μεσαίωνα που φτιάχτηκε με την προώθηση αντεργατικών νόμων που στόχο έχουν την κατάργηση 

των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, τις ομαδικές απολύσεις, την περιστολή του δικαιώματος στην απεργία, τον 

περιορισμό των εργασιακών και ασφαλιστικών κεκτημένων, αλλά και την εντατικοποίηση των ελαστικών μορφών 

απασχόλησης, όπως το δικό μας καθεστώς εργασίας,...και εκατοντάδες άλλους στην ανεργία. Η ενέργεια αποτελεί νέο 

πεδίο αποκόμισης τεράστιων κερδών για τα μεγάλα συμφέροντα, γι’ αυτό ιδιωτικοποιείται. Εδώ και χρόνια βλέπουμε 

στον τομέα της ενέργειας πως ο χρόνος και ο τρόπος εργασίας οργώνονται και ελέγχονται με λογικές που κινούνται στο 

πλαίσιο κόστος - κέρδος, πλαίσιο που δεν έχει σχέση με την ανάπτυξη που είναι αναγκαία για να εξυπηρετηθεί το 



λαϊκό συμφέρον. Θέλουν  πειθήνιους εργαζόμενους, που μόνο θα εκτελούν: δεν θα σκέπτονται, δεν θα διεκδικούν και 

θα επαφίενται στη μεγαλοψυχία των πεφωτισμένων μεγαλοστελεχών. 

Με την πώληση του ΔΕΣΦΑ διαπράττεται ένα εθνικό έγκλημα. 

Μια εταιρία Εθνικής, Στρατηγικής και Γεωπολιτικής σημασίας στον τομέα της ενέργειας πωλείται «άνευ όρων» 

καταλύοντας το όποιο Δημόσιο συμφέρον έχει απομείνει στον τομέα της μεταφοράς του φυσικού αερίου και χωρίς να 

διασφαλίζεται το εργασιακό μέλλον του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της. 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να επικεντρωθούμε στα τεκταινόμενα, στο κοινό μας παρόν, να αντισταθούμε με ενότητα 

και σύμπνοια απέναντι στα όσα σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς και σε βάρος μας, να αντιστρέψουμε την κατάσταση 

και να βάλουμε πλώρη για να δημιουργήσουμε συνθήκες για ανάπτυξη με κριτήριο την εξυπηρέτηση των ενεργειακών 

αναγκών του λαού μας, στον οποίο ανήκουμε και εμείς. 

Απέναντι στο διχασμό, που εντέχνως μας επιβάλλουν με τις διαφορετικές εργασιακές σχέσεις, τον πολυκερματισμό 

των εταιρειών, τις εκτεταμένες εργολαβοποιήσεις και άλλες πρακτικές, πρέπει να απαντήσουμε ενωμένα. Πολλά 

μπορούμε να πετύχουμε με εργαζόμενους που συντονίζουν τον αγώνα τους, που αντιλαμβάνονται τι έχουν απέναντι 

τους και συνεπώς τη σημασία της κοινής δράσης ως μόνο αποτελεσματικό δρόμο. 

Διεκδικούμε ποιοτικές ενεργειακές υποδομές, φτηνή ενέργεια, για την ελληνική οικογένεια και ευρύτερα, λειτουργία με 

γνώμονα το λαϊκό, κοινωνικό συμφέρον και όχι το κέρδος: 

Απαιτούμε να σταματήσει τώρα η εκποίηση της Δημόσιας Περιουσίας με: 

 Ματαίωση άμεσα της πώλησης του ΔΕΣΦΑ 

 Κατάργηση του Υπερταμείου Αποκρατικοποιήσεων. 

Αγωνιζόμαστε για Μόνιμη και Σταθερή εργασία για Όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, μέσα από: 

 Επίσημη αναγνώριση του πραγματικού αριθμού των εργαζομένων που απασχολούνται στην 

εταιρεία, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας. 

 Αναγνώριση της εργασιακής σχέσης των «εργολαβικών εργαζομένων» ως άμεσης, σταθερής 

και μόνιμης, απευθείας με τον ΔΕΣΦΑ, με αναγνώριση προϋπηρεσίας. Συμβάσεις Αορίστου Χρόνου 

με πλήρη δικαιώματα, ενταγμένα και καταγεγραμμένα στην ίδια επιχειρησιακή ΣΣΕ για το σύνολο του 

προσωπικού. Κλαδική ΣΣΕ για να καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι στα έργα φυσικού αερίου. 

 Πραγματική προστασία όλων των θέσεων εργασίας και διεύρυνση των μισθολογικών, 

ασφαλιστικών, δημοκρατικών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. 

Για το ΔΣ ΠΣΕΦΑ 

                                    


