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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: ΤΑ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑ Α.Ε. ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

Μετά τις απειλές τις διοίκησης της ΔΕΠΑ από την Δευτέρα 20.05 για 

εισαγγελείς πήραν το ρόλο του χωροφύλακα την Παρασκευή και οι εργολάβοι. 

 

Το ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ καταγγέλλει ΔΕΠΑ και εργολάβους για την προσπάθεια 

τρομοκράτησης των εργαζομένων. 

Από την Πέμπτη η διοίκηση ΔΕΠΑ άρχισε να προειδοποιεί πως θα στρέψει τους 

εργαζόμενους ενάντια στη διοίκηση του Σωματείου, μη αποδεχόμενη πως οι 

αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά, σε Γενικές Συνελεύσεις με καθολική συμμετοχή. 

Επί ώρες η Διοίκηση της ΔΕΠΑ προσπαθούσε να πείσει τους εργαζόμενους να 

αναστείλουν την απεργία στα ΣΑΛΦΑ χωρίς να θέλουν να αναλάβουν καμία 

ουσιαστική δέσμευση. Από την Παρασκευή έβαλαν έναν από τους εργολάβους 

(MECCANICA), που διαθέτει εργαζόμενους στα κεντρικά γραφεία, να εκφοβίζει 

τηλεφωνικά περί μη νομιμότητας της απεργίας και να τους καλεί να επιστρέψουν 

στην εργασία τους. Απαντάμε: Η  μεγαλύτερη παράβαση και κατάχρηση είναι το ίδιο 

το οργανόγραμμα της ΔΕΠΑ. Μία επιχείρηση που εμφανίζεται να λειτουργεί με 47 

άτομα, ενώ στην πραγματικότητα λειτουργεί με 200. Η ΔΕΠΑ (όμιλος) είναι από τις 

10 πιο κερδοφόρες επιχειρήσεις της χώρας. Όταν λαμβάνει τα βραβεία κερδοφορίας, 

ξεχνάει ποιοι παράγουν τον πλούτο.  

Οι εργαζόμενοι στα δουλεμπορικά είναι πολύ χαμηλά αμειβόμενοι και υπό τον 

κίνδυνο ανά πάσα στιγμή να χάσουν τη δουλειά τους (λήξη ατομικής σύμβασης, λήξη 

συμβάσεων εργολάβων, που πλέον είναι 5). Εργαζόμενοι, που καλύπτουν πάγιες και 

διαρκείς ανάγκες και εργάζονται στη ΔΕΠΑ κάποιοι έως και 23 χρόνια. 

Η «εργολαβοποίηση» αποτελεί ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα και αυτό 

επιβεβαιώνεται και σήμερα, μπροστά στο νέο διαχωρισμό και την πώληση των πιο 

κερδοφόρων τμημάτων της ΔΕΠΑ που προχωράει η κυβέρνηση, με τους 

«εργολαβικούς» εργαζόμενους να είναι στον αέρα.    

Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν έχοντας στο πλάι τους το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, το 

Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΣΦΑ (ΠΣΕΦΑ). Την αλληλεγγύη του έχει 

εκφράσει και το σωματείο εργαζομένων ΟΣΥ (μπλε λεωφορεία). 

Από τη Δευτέρα έχει προκηρύξει κλαδική απεργία η Πανελλήνια Ομοσπονδία 

Ενέργειας (ΠΟΕ). 

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ ΣΤΟΥΣ 

ΣΤΑΘΜΟΥΣ.  

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!  

ΔΕΥΤΕΡΑ 27.05 ΣΤΙΣ 8:30 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΤΗΣ 

ΔΕΠΑ (Μαρίνου Αντύπα 92) 


