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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 

Για ακόμα μια φορά είμαστε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλουμε απολύσεις εργαζομένων στο χώρο 
της ενέργειας. Αυτή την φορά σειρά πήρε η ΔΕΠΑ Υποδομών όπου εντελώς αιφνιδιαστικά, εν μια νυκτί 
κυριολεκτικά ανακοίνωσε τις πρώτες απολύσεις 7 εργολαβικών συναδέλφων. 
 

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη είναι άλλο ένα κομμάτι στο πάζλ των αντεργατικών πολιτικών που βιώνουμε τα 
τελευταία χρόνια και διαρκώς κλιμακώνεται. Για αυτή την κατάσταση  την αποκλειστική ευθύνη έχει η 
κυβέρνηση, η οποία μετά το ξεπούλημα των εταιρειών φυσικού αερίου στο Ιταλικό Δημόσιο, φρόντισε 
επιπροσθέτως εν μέσω καλοκαιριού, να άρει τις όποιες δικλείδες ασφαλείας, για τους εργαζόμενους των 
εταιρειών αυτών παρά την αντίθεση της  Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας ( Ρ.Α.Ε). 
 

Η  διοίκηση της εταιρείας (υπάλληλοι του Ιταλικού Δημοσίου) σε μια επίδειξη αλαζονείας και έπαρσης, 
αρνούνταν πεισματικά να δεχθούν την οποιαδήποτε συζήτηση, δηλώνοντας ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δεν 
δούλευαν ποτέ εκεί(!!!!) 
 

Προφανώς για τους υπαλλήλους του Ιταλικού Δημοσίου που διοικούν πλέον την εταιρεία, οι άνθρωποι 
που για δεκαετίες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  και προσφέρουν στην ανάπτυξη και την 
λειτουργία της εταιρείας, για αυτούς είναι απλά αριθμοί. 
 

 Να τους υπενθυμίσουμε ότι είναι εργαζόμενοι υψηλής εξειδίκευσης στον κλάδο της ενέργειας και στο 
φυσικό αέριο. 
 

Το πολυδιαφημιζόμενο στρατηγικό σχέδιο της  ITALGAS που προέβλεπε επενδύσεις πολλών 
δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα δημιουργούσε και επιπλέον θέσεις εργασίας, προφανώς 
αποδείχθηκε κενό γράμμα. 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας μαζί με τα πρωτοβάθμια σωματεία, βρέθηκαν στα γραφεία της 
εταιρείας όπου και έκαναν παρέμβαση εκφράζοντας την αντίθεση των εργαζομένων του κλάδου σε 
τέτοιου είδους μεθοδεύσεις, για τις οποίες στο παρελθόν  είχε προειδοποιήσει. 
 

ΚΥΡΙΟΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΔΩΣΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ, ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΧΩΡΙΣ 
ΚΑΜΙΑ ΕΞΗΓΗΣΗ, ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΓΙΑΤΙ!!!!!! 
 

 ΖΗΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ 

 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ  

                          
 

Γραφεία Αθηνών: ΣΩΝΙΕΡΟΥ 18 & Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ- ΑΘΗΝΑ 10438 Τηλ.2105236118, 2105244218, FAX 2105233581 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Ε.) 

PAN HELLENIC ENERGY FEDERATION (P.E.F.) 
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