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Η κυβέρνηση της Ν.Δ σε συνέχεια όσων νομοθέτησε η προηγούμενη κυβέρνηση ανακοίνωσε 
«νομοσχέδιο–οδοστρωτήρα» για ΔΕΗ και ΔΕΠΑ. Το νομοσχέδιο δεν προβλέπει καμία 
προστασία για τους εργαζόμενους στον όμιλο ΔΕΠΑ, ισοπεδώνει τα δικαιώματα των 
εργαζομένων στη ΔΕΗ, εμβαθύνει το «δίκαιο του ανταγωνισμού» ώστε να αυξηθούν τα 
περιθώρια κέρδους νυν και μελλοντικών μετόχων, διεθνών και εγχώριων ομίλων στον Κλάδο.  
Η πολιτική της «απελευθέρωσης» έφερε υπέρογκες αυξήσεις στα ενεργειακά αγαθά στην 
οικιακή κατανάλωση, εντατικοποίηση, ελαστικές μορφές απασχόλησης, αύξηση εργατικών 
ατυχημάτων. Διεκδικούμε απόσυρση του νομοσχεδίου «οδοστρωτήρα». Να καταψηφιστεί 
τόσο στη Βουλή όσο και μαζικά από τους εργαζόμενους.  

Παλεύουμε: 

• Ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του ομίλου ΔΕΠΑ και για χρήση του φυσικού αερίου εκεί 
όπου εμφανίζει πραγματικά πλεονεκτήματα. Ενάντια  στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, 
του χτυπήματος κεκτημένων εργατικών δικαιωμάτων που αφορούν όλον τον κλάδο, 
στο κλείσιμο των λιγνιτικών μονάδων αντί του εκσυγχρονισμού όπου απαιτείται, τις 
περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις.  

• Ενάντια στις αυξήσεις τιμών, για δραστικές μειώσεις στα τιμολόγια στην οικιακή 
κατανάλωση. 

• Για προστασία όλων των εργαζομένων. Καμία έμμεση ή άμεση μείωση μισθού. 
Προστασία των ΣΣΕ και αυξήσεις.   

• Κατάργηση της εργολαβοποίησης και του αίσχους του δουλεμπορίου. Ίση αμοιβή για 
ίση εργασία. Να ενταχθούν όλοι οι εργολαβικοί της ΔΕΠΑ στην επιχείρηση με 
απευθείας εργασιακή σχέση αορίστου χρόνου, πλήρη και ισότιμα δικαιώματα.   

• Για προσλήψεις μόνιμου προσωπικού όπου υπάρχουν ανάγκες, όπως η αεριοκίνηση 
και τα δίκτυα διανομής. 

• Για ολοκληρωµένο πλαίσιο διαχείρισης της επικινδυνότητας και προστασίας της 
δηµόσιας ασφάλειας και υγείας με θεσμοθετημένη κρατική ευθύνη, που επί της ουσίας 
ιδιωτικοποιείται. 

Διεκδικούμε αποκλειστικά κρατικό ενιαίο φορέα ενέργειας. Η συγκρότηση και δράση του 
συγκεκριμένου φορέα προϋποθέτει την ακύρωση του νομοθετικού πλαισίου της 
«απελευθέρωσης». Ο ενιαίος φορέας μπορεί να αναλάβει την κύρια ευθύνη εγκατάστασης, 
λειτουργίας και ελέγχου του συστήµατος µεταφοράς, διανοµής και χρήσης φυσικού 
αερίου   σύµφωνα µε τις ανάγκες του εργαζόμενου λαού και την ελληνική πραγματικότητα για 
το βέλτιστο ενεργειακό μείγμα. 

Ενότητα και αγώνας να φρενάρουμε τα σχέδια μετόχων, κυβέρνησης, εργοδοσίας. 

Το Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ 


