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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συνάντηση µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Αγαπητές/οι Συνάδελφοι, 

Την Πέµπτη 15 Μαρτίου 2018 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση µε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γ. 

Σταθάκη. Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο ∆ιευθυντής του γραφείου του Υπουργού και µέλος του ∆Σ του ∆ΕΣΦΑ κ. 

Λουδοβίκος Κωτσονόπουλος, ο κ. Σταύρος Ραπτόπουλος, µέλος του ∆Σ της ∆Ε∆Α και ο κ. Κωνσταντίνος Σαρρής 

Σύµβουλος του Υπουργού σε εργασιακά θέµατα. 

Αρχικά ενηµερώσαµε τον Υπουργό σχετικά µε τις θέσεις και τις διεκδικήσεις του ΠΣΕΦΑ. Ειδικότερα, τονίστηκε η 

αντίθεσή µας στην πώληση του ∆ΕΣΦΑ, µιας Εταιρίας στρατηγικής σηµασίας, που αποτελεί εθνική υποδοµή και 

περιουσία της χώρας, παρέχοντας υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στον τοµέα της ενέργειας. Στη συνέχεια τονίστηκε η 

άµεση ανάγκη να εξεταστεί η δυνατότητα Νοµοθετικής Ρύθµισης για την απορρόφηση του συνόλου του προσωπικού µε 

πλήρη δικαιώµατα από τον πραγµατικό εργοδότη, τη ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. Στο σηµείο αυτό αναφερθήκαµε στα χαρακτηριστικά 

του προσωπικού (πλήθος εργαζοµένων, έτη υπηρεσίας, ηλικίες, επαγγελµατική κατάρτιση, εκπαίδευση, ειδικότητες), 

στο είδος των συµβάσεων και στον τρόπο ανανέωσής τους ο οποίος δεν προσφέρει προοπτικές ανέλιξης στους 

εργαζοµένους, ενώ αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της λειτουργίας αυτής της Εταιρίας. 

∆εν παραλείφθηκε να γίνει αναφορά σε προηγούµενες συναντήσεις του ΠΣΕΦΑ µε τον Υπουργό των οποίων 

συνέχεια αποτελούσε και η παρούσα συνάντηση µε τα πάγια αιτήµατα της κατάργησης της εργολαβοποίησης του 

προσωπικού και των ατοµικών συµβάσεων µέσω αναδόχων, που έχουν ως αποτέλεσµα το φαινόµενο του προσωπικού 

δύο και τριών ταχυτήτων. 

Ο Υπουργός µε τη σειρά του ανέφερε ότι εφόσον η διαδικασία ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΣΦΑ Α.Ε. διενεργείται από το 

Υπερταµείο, δεν υπάρχει η δυνατότητα αποκατάστασης του προσωπικού µέσω Νοµοθετικής Ρύθµισης. Το ΤΑΙΠΕ∆ 

είναι εξουσιοδοτηµένο για το σχεδιασµό και την ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η οποία στην πρώτη τουλάχιστον φάση 

δεν προβλέπει όρους αναφορικά µε το προσωπικό και τις εργασιακές σχέσεις. 

Επιπλέον, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, η σύµβαση της πώλησης δε θα κυρωθεί από τη Βουλή, οπότε 

υπογράφεται εκ µέρους του ∆ηµοσίου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Υπουργό Οικονοµικών. 

Εφόσον στη Συµφωνία Μετόχων (Shareholders Agreement) δεν υπάρχει πρόβλεψη για το προσωπικό, η συζήτηση επ’ 

αυτού θα γίνει µόλις προκύψει ο πλειοδότης επενδυτής, ο οποίος αναµένεται να ανακοινωθεί τον επόµενο µήνα. Σε 

εκείνο το χρονικό σηµείο, σύµφωνα µε διαβεβαιώσεις του κ. Σταθάκη, θα ξεκινήσει και η διαπραγµάτευση για την 

αποκατάσταση των συµβασιούχων εργαζοµένων και είναι διατεθειµένος να µας ενηµερώσει σχετικά πριν ληφθεί 

πιστοποίηση ως FOU (Full Ownership Unbundling – Πλήρης Ιδιοκτησιακός ∆ιαχωρισµός) από την ΡΑΕ. 



Συνάδελφοι, θεωρούµε ότι η διαπραγµάτευση για τη λύση του προβλήµατος τώρα αρχίζει. Η λύση όµως δεν µπορεί 

να είναι επιλεκτική, πρέπει να µας περιλαµβάνει όλους και εξακολουθούµε να πιστεύουµε ότι αυτό εναπόκειται σε 

πολιτική βούληση.  

Η πρόθεση όµως του Υπουργού για ένταξη του µεγαλύτερου δυνατού ποσοστού των εργολαβικών 

στον ∆ΕΣΦΑ είναι κάτι πολύ γενικό και προφανώς δεν µας καλύπτει.  

Ο στόχος µας παραµένει ένας και εκφράστηκε ξεκάθαρα στους συνοµιλητές µας: Η ένταξη του συνόλου του 

προσωπικού µέσω τρίτων στο δυναµικό του ∆ΕΣΦΑ. 

Παραµένουµε σε αναµονή για τις εξελίξεις του διαγωνισµού και µελετάµε τις επόµενες κινήσεις µας. 

Για το ∆Σ του ΠΣΕΦΑ 

 

                                    

 


