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Η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ προχωράει και βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Κανέ-
νας διάλογος ουσίας δεν έγινε ούτε γίνεται για τα δικαιώματα των εργαζομένων. Διαχρονικά χρη-
σιμοποιούνται οι εργολαβίες και συνολικά οι ελαστικές μορφές εργασίας για να διαιρούν τους 
εργαζόμενους, να σπάνε τις ΣΣΕ, να είναι οι εργαζόμενοι ευάλωτοι σε εκβιασμούς, να ξεμπερδεύ-
ουν με δικαιώματα. Παλεύουμε για μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα. Σε 
συνέχεια των διεκδικήσεων μας  και της πρώτης απεργίας ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο 
«Χατζηδάκη» στις 26/11/2020, η ΔΕΠΑ Εμπορίας προχώρησε σε βλαπτική εργασιακή μεταβολή 
για το συνάδελφο, εκλεγμένο ταμία του Σωματείου μας, απομακρύνοντας τον από το χώρο 
εργασίας του όπου εργάζεται 20 χρόνια. 

Για το θέμα  εκδόθηκε ανακοίνωση/καταγγελία του Σωματείου για συνδικαλιστική δίωξη και συ-
γκεντρώθηκαν υπογραφές διαμαρτυρίας/καταγγελίας συναδέλφων. Η ΔΕΠΑ συνεχίζει να κρατά 
το συνάδελφο εγκλωβισμένο στον εργολάβο εδώ και 4 μήνες  ισχυριζόμενη ότι δεν πρόκειται 
για στοχοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης. Επιβεβαιώνεται ότι όταν η ΔΕΠΑ μιλάει για «πρό-
ταση» εννοεί ότι απομακρύνει το συνάδελφο από τη θέση εργασίας του, του κόβει στα-
διακά κάρτα σίτισης, επιδόματα και ότι πρέπει να αποδεχτεί να πάρει ως αναγκαστική άδεια  το 
υπόλοιπο της αδείας του για το 2021. Εν ολίγοις εννοεί ότι πρέπει είτε να υπογράψει σύμβαση 
εργασίας με χειρότερους όρους και ως προς τη διάρκεια της σύμβασης (να αποδεχτεί 6μηνη διάρ-
κεια σε εργολάβο στα δίκτυα διανομής), είτε να παραμείνει χωρίς αντικείμενο εργασίας μέχρι να 
λήξει η σύμβαση του με τον εργολάβο στα ΣΑΛΦΑ. 

Η εκβιαστική συμπεριφορά της εργοδοσίας στόχο έχει να τρομοκρατήσει, να αντιστραφεί η 
πραγματικότητα, να μην μιλάμε για τίποτα. Η εργοδοσία δεν προστατεύει τους υπαλλήλους 
στους σταθμούς ΣΑΛΦΑ σε λειτουργικά θέματα έναντι τρίτων. Οι διαρκείς υπερωρίες και οι ελ-
λείψεις (όλοι τα κάνουν όλα) δυσχεραίνει την καθημερινότητα όλων των εργαζομένων, συγκαλύ-
πτει τις ανάγκες που υπάρχουν σε επίπεδο υγιεινής και ασφάλειας στην εργασία. Πρόκειται για 
ανάγκες που άπτονται και των εργασιακών σχέσεων, της απουσίας οργανογράμματος και περι-
γραφών θέσεων, του γεγονότος ότι ο όγκος των εξυπηρετούμενων οχημάτων αυξάνεται. Ακόμα 
και τον μονομερή καθορισμό του «υπευθύνου βάρδιας» στους σταθμούς ΣΑΛΦΑ που επιβλήθηκε 
το 2018 στους βαρδιούχους για να μεταβιβαστούν καταχρηστικά οι τυπικές ευθύνες προς τα 
κάτω, η ΔΕΠΑ Εμπορίας δεν τον έχει αποσύρει. Μεγαλοστελέχη της ΔΕΠΑ Εμπορίας το πρωί της 
απεργίας στις 26/11/2020  απειλούσαν ότι θα καλέσουν την αστυνομία προσαρμόζοντας την τυ-
πική ευθύνη κατά πως τους βολεύει κάθε φορά.   

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας να αποσύρει τις βλαπτικές μεταβολές στο πρόσωπο του συναδέλφου, εκλεγ-
μένου στο Δ.Σ. του Σωματείου. Άμεση επιστροφή στη θέση εργασίας του. Απέναντι στον εκφο-
βισμό δυναμώνουμε την ταξική αλληλεγγύη. Προασπιζόμαστε τα συνδικαλιστικά μας δικαιώ-
ματα.  
 

Το Δ.Σ.  


