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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας αποφασίστηκε η κήρυξη δύο 

24ωρων επαναλαμβανόμενων Απεργιών στις Εταιρείες του Κλάδου από την Τρίτη 26.11.2019 και ώρα 

07.00 π.μ. έως την Πέμπτη 28.11.2019 και ώρα 06.59 π.μ. 

Η ΠΟΕ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή της στο σχέδιο «Απελευθέρωση Αγοράς Ενέργειας, Εκσυγχρονισμός της 

ΔΕΗ, Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των ΑΠΕ» που καταθέτει  προς ψήφιση η Κυβέρνηση, με το 

οποίο ιδιωτικοποιείται η ΔΕΠΑ. 

Πάγια θέση της ΠΟΕ είναι η διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του Κλάδου Ενέργειας γιατί η 

Ιδιωτικοποίηση των εταιρειών του Κλάδου συνιστά ενέργεια που είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των 

εργαζομένων σ’ αυτές, όσο και του ελληνικού λαού συνολικά. 

Μετά την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ από την προηγούμενη κυβέρνηση το Δεκέμβρη 2018 χωρίς μάλιστα 

καμιά πρόνοια για τα δικαιώματα των εργαζομένων της επιχείρησης , μονίμων και εργολαβικών, η νέα 

κυβέρνηση συνεχίζει «φανατικά» την ίδια πολιτική, αυτή τη φορά με το νομοσχέδιο για τη διάσπαση της 

ΔΕΠΑ και την ιδιωτικοποίηση της , η οποία θέτει σε κίνδυνο τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, 

ενώ δεν γίνεται καμιά αναφορά στις διατάξεις του νόμου για τις εργασιακές σχέσεις του υφιστάμενου 

μόνιμου και εργολαβικού προσωπικού. 

Η ΠΟΕ μαζί με τα σωματεία μέλη της και τους εργαζόμενους συνολικά συνεχίζει τον αγώνα για τη 

διατήρηση του ποσοστού του Δημοσίου σε επιχειρήσεις που όχι μόνο δεν επιβαρύνουν αλλά αντίθετα 

ενισχύουν την εθνική οικονομία, τόσο λόγω των οικονομικών αποτελεσμάτων, όσο και λόγω του 

καθοριστικού ρόλου που διαδραματίζουν στην ενεργειακή και εξωτερική πολιτική της χώρας μας . 

Συνεχίζουμε παράλληλα να παλεύουμε για τη διαφύλαξη των εργασιακών δικαιωμάτων - για τη 

μονιμοποίηση των συναδέλφων που απασχολούνται μέσω των εταιρειών εργολάβων, ή με Δελτία Παροχής 

Υπηρεσιών και απευθείας απασχόλησής τους από τις επιχειρήσεις με ταυτόχρονη αναγνώριση της 

πραγματικής τους προϋπηρεσίας - για τη Διαφύλαξη του Κοινωνικού Χαρακτήρα της Ενέργειας. 

Η ΠΟΕ καλεί όλα τα Σωματεία Μέλη της και τους εργαζόμενους να πάρουν μέρος μαζικά στις απεργιακές 

κινητοποιήσεις και να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας που έχουν προγραμματιστεί για 

αύριο Τρίτη 26.11.2019 και ώρα 14.00 μ.μ στο Υπουργείο Ενέργειας και για την Τετάρτη 27.11.2019 στις 

15.00 στην οδό Χαλκοκονδύλη 30 και στις 17.00 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος. 

 

Σ΄ αυτό το μακρύ και δύσκολο αγώνα καθοριστικό ρόλο θα παίξει, όσο αφορά την έκβασή του, η 

ΕΝΟΤΗΤΑ και η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ καθώς και η ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ των Συνδικάτων και των εργαζομένων. 
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PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 
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