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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Τη Δευτέρα 15 Απριλίου το ΔΣ του ΠΣΕΦΑ, μετά από πρόσκληση του γραφείου Διοίκησης, είχε συνάντηση με τον 
Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο και τον Διευθυντή Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών του ΔΕΣΦΑ. Η 
συζήτηση συνοψίζεται στα εξής σημεία: 

 Εκφράστηκε έντονη δυσαρέσκεια που προκαλείται από τις προσπάθειες κοινοποίησης των θεμάτων των 
εργολαβικών εργαζομένων του ΔΕΣΦΑ σε πολιτικά κόμματα και φορείς, κάτι που σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 
Διοίκησης ανοίγει πόρτες σε διάφορους…και επιπλέον είναι μάταιες αφού τις αποφάσεις για τους εργαζομένους θα 
τις λάβει ο νέος ιδιοκτήτης και ουδείς άλλος. 

 Η συμφωνία που υπάρχει με το ΤΑΙΠΕΔ είναι να οδηγηθεί η Εταιρία ομαλά στο νέο της ιδιοκτησιακό 
καθεστώς διατηρώντας έως τότε τη ρουτίνα, που για κανένα λόγο δε θα πρέπει να διαταραχθεί. 

 Επαναλήφθηκε η περιγραφή των πλάνων για τους εργαζομένους: τόσο οι εργαζόμενοι Αορίστου Χρόνου όσο 
και οι εργολαβικοί που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Εταιρίας θα απομακρυνθούν. Από τους 
εργολαβικούς, κατόπιν αξιολόγησης, κάποιων οι συμβάσεις θα μετατραπούν σε Αορίστου Χρόνου με τη ΔΕΣΦΑ 
Α.Ε., ενώ οι υπόλοιποι θα παραμείνουν μέσω εργολάβων. 

Ως μέλη του ΔΣ του ΠΣΕΦΑ εισπράξαμε επιθετικότητα από μία Διοίκηση που με την τακτική εξαπόλυσης απειλών 
αποκάλυψε την απόγνωση στην οποία βρίσκεται. Οι απειλές δε βάλλουν μόνο κατά των μελών του ΔΣ, αλλά κατά του 
θεσμού και των μελών του Σωματείου στο σύνολό του. 

Στη συνάντηση που είχαν μέλη του ΔΣ ΠΣΕΦΑ με τον Διευθυντή Δραστηριοτήτων Διοικητικών Υπηρεσιών την 
Πέμπτη 26 Απριλίου, μας μεταφέρθηκαν διευκρινίσεις, που δόθηκαν στη Διοίκηση από τη Νομική Υπηρεσία, σχετικά με 
τη διαδικασία κινητοποιήσεων. Πέραν αυτών, καμία από τις προαναφερθείσες θέσεις, αν και εκφρασμένες σε ηπιότερο 
τόνο, δεν άλλαξε.  

Είναι αδιανόητο το γεγονός ότι και στις δύο συναντήσεις δεχτήκαμε έντονες συστάσεις και χαρακτηρισμούς για τη 
στάση εργασίας σε ένδειξη συμπαράστασης και αλληλεγγύης στους εργολαβικούς εργαζομένους των ΕΛΠΕ, που 
πραγματοποιήθηκε την 11 Απριλίου 2018 και κατηγορηθήκαμε ότι υποκινούμαστε από ακραίες ομάδες.  

Όλα τα παραπάνω απαντήθηκαν με επιχειρήματα και από πλευράς μας τονίστηκε ότι μοναδικός «υποκινητής» μας 
είναι τα χρόνια εργασίας του καθενός από τους 350 εργολαβικούς εργαζομένους στην Εταιρία και τα αιτήματα των 
μελών του Πανελληνίου Συνδέσμου Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο, τα οποία αποτελούν αδιαπραγμάτευτη βάση για 
όποιον θελήσει στο μέλλον να συζητήσει μαζί μας. Το ΔΣ θα επιμείνει τόσο στις θέσεις όσο και στην τακτική που 
θεωρεί βέλτιστη για την επίτευξη των αιτημάτων των εργαζομένων. 

Τέλος, πρέπει να γίνει αντιληπτό από όλους ότι Εργασιακή Ειρήνη στηριζόμενη στις πλάτες μιας μερίδας 
εργαζομένων δεν είναι ειρήνη, αλλά εκμετάλλευση. Ας πάψουμε να συγχέουμε λέξεις και νοήματα. 

 
 

Για το ΔΣ του ΠΣΕΦΑ 

                                    


