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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Το Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ σε συνέχεια ομόφωνης απόφασής του, καλεί σε συμμετοχή στην κλαδική 

απεργία την Τρίτη 18.12.2018. Οι διεκδικήσεις που αποφασίστηκαν είναι: 

• Απευθείας εργασιακές σχέσεις με πλήρη και ισότιμα δικαιώματα και αναγνώριση της 

προϋπηρεσίας.  Άμεσης, δεσμευτικές αποφάσεις. Η «εργολαβοποίηση» έχει ξεπεράσει σε 

ποσοστό επί του συνόλου των εργαζομένων το 70% στη ΔΕΠΑ και ΔΕΔΑ, ο απόλυτος αριθμός 

των εργαζομένων με «εργολαβικές» συμβάσεις ξεπερνά τα 150 άτομα και διαρκώς αυξάνεται 

– υπάρχουν εργαζόμενοι που απασχολούνται με αυτό το καθεστώς περισσότερα από 20 

χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολείται περισσότερα από 10. Κύρια αιτία της 

«εργολαβοποίησης» είναι η αύξηση της κερδοφορίας των εκάστοτε μετόχων και η αύξηση 

της «ανταγωνιστικότητας» των επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις αυξήσεις τιμών.  

• Παρεμπόδιση οποιουδήποτε είδους βλαπτικής μεταβολής σε κεκτημένες παροχές (όπως οι 

διατακτικές Χριστουγέννων και κουπόνια για αγορές) των εργαζομένων στη ΔΕΔΑ.  

• Άμεση ρύθμιση των κατώτερων αμοιβών των εργαζομένων στη ΔΕΠΑ Α.Ε.  με αυξήσεις 

μισθών, «ξεπάγωμα» των επιδομάτων και τριετιών και οριζόντιες άμεσες ενισχυτικές 

ρυθμίσεις ανεξαρτήτως μισθού (π.χ. επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού, σχολικό & φοιτητικό 

επίδομα, επιπλέον μέρες για έκτακτη ιατρική ανάγκη), με αναδρομική ισχύ.  

• Ρύθμιση των χρεών του προηγούμενου εργολάβου προς τους εργαζόμενους στον τομέα της 

φύλαξης στη ΔΕΠΑ Α.Ε..  

• Άμεση πρόσληψη χορηγητών στα ΣΑΛΦΑ Α. Λιοσίων και Ανθούσας για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος ασφαλείας που προκύπτει από την υποστελέχωση των βαρδιών.  

• Ανάκληση της πώλησης της ΔΕΠΑ Α.Ε.. Διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου στην 

οικιακή κατανάλωση και μείωση της τιμής του. Ενέργεια που θα είναι κοινωνικό αγαθό και 

όχι μέσο κερδοσκοπίας. Η πολιτική της «απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας» προχωρά 

και με τη μορφή των άμεσων ιδιωτικοποιήσεων με νέες συγχωνεύσεις και διάσπαση της 

ΔΕΠΑ ώστε να διευκολυνθεί η πώλησή της που έχει φέρει νέες αυξήσεις τιμών των 

ενεργειακών προϊόντων για τους οικιακούς καταναλωτές (αύξηση περιθωρίου κέρδους). 

 

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ. ΜΑΖΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ. 

ΑΝΤΙΔΡΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΠΑ. ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ. 


