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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Την Παρασκευή 15.06.2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΠΑ Α.Ε. σχετικά με την 

προσπάθεια εργασιακής μεταβολής, που αφορά σε εργαζόμενο  στα ΣΑΛΦΑ, μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ, δύο 

μέρες αφού εκδόθηκε από το σωματείο ανακοίνωση σχετικά με τη μείωση του προσωπικού ασφαλείας, κατά τη 

διάρκεια συντήρησης που πραγματοποιούσε ο ΔΕΣΦΑ για τη σύνδεση του μετρητικού σταθμού Ανθούσας στο 

ΕΜΣΦΑ.  

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑ Α.Ε. παρευρέθηκαν: Το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ και 

άμεσα θιγόμενος, η Πρόεδρος του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ, η Γεν. Γραμματέας του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ, ο Γεν. Γραμματέας του 

Εργατικού Κέντρου Αθήνας (ΕΚΑ), ο Οργανωτικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας (ΠΟΕ), ο 

Πρόεδρος του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας νομών Αττικής – Βοιωτίας – Ευβοίας – Κορινθίας (ΣΕΕΝ Α-Β-Ε-Κ) 

και μέλος της διοίκησης της ΠΟΕ, ο Γεν. Γραμματέας του ΣΕΕΝ Α-Β-Ε-Κ, η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 

Εργαζομένων στο Φυσικό Αέριο (ΠΣΕΦΑ).  

Η αντιπροσωπεία των εργατικών οργάνων αφού ενημέρωσε για το θέμα τον Πρόεδρο της ΔΕΠΑ Α.Ε., 

ζήτησε ανάκληση της εργασιακής μεταβολής, που αναγνωρίζει σύσσωμα ως βλαπτική και να προχωρήσει η 

συζήτηση στα ζητήματα που αιτούνται οι εργαζόμενοι. Η αντιπροσωπεία ενημέρωσε πως σε άλλη περίπτωση θα 

εκδοθούν ανακοινώσεις.  Εκ μέρους του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ παραδόθηκε στον Πρόεδρο της ΔΕΠΑ Α.Ε. η επιστολή που 

είχε ετοιμάσει το Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ και για πληρέστερη ενημέρωση οι  σχετικές ανακοινώσεις, καθώς και οι 

επιστολές της 06.06.2018 και 24.05.2018 με τις οποίες  το σωματείο ζητούσε συνάντηση. Επίσης παραδόθηκε η 

ανακοίνωση της ΠΟΕ. Ο Πρόεδρος της ΔΕΠΑ Α.Ε. μετέφερε πως λόγω έλλειψης χρόνου δεν έχει ασχοληθεί με τα 

ζητήματα που εκθέτει το ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ και με το θέμα στο σταθμό ΣΑΛΦΑ. Δεσμεύτηκε να επιληφθεί  του 

ζητήματος και να γίνει τις ερχόμενες ημέρες συνάντηση  για τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους.  

Στη συνέχεια οι εκπρόσωποι των συνδικαλιστικών οργάνων, ενημέρωσαν τους εργαζόμενους, καθώς και 

τα υπόλοιπα μέλη των συνδικαλιστικών οργάνων που περίμεναν στο κυλικείο για όσα ειπώθηκαν. Στην έκτακτη 

συνάντηση των εργαζομένων έγινε συνοπτική ενημέρωση από την Πρόεδρο του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ για τα εκκρεμή 

εργασιακά ζητήματα και την ανάγκη η χειραγώγηση της συνδικαλιστικής δράσης (διάσπαση σωματείου κλπ) να 

μην περάσει, κάτι που απαιτεί ισχυροποίηση της συσπείρωσης των εργαζομένων στη βάση των καταστατικών 

στόχων του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ.  

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Η άμεση κινητοποίηση του σωματείου ως οργάνου και κάθε εργαζόμενου που ενδιαφέρθηκε για το 

θέμα θεωρούμε πως θα φέρει αποτέλεσμα, παρόλα αυτά πρέπει να παραμείνουμε σε μεγάλη ετοιμότητα μέχρι 

να σιγουρευτούμε πως θα δρομολογηθούν αυτά που συμφωνήθηκαν.  

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ 

 


