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ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

 

 Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Από την Ευρασία μέχρι τη Μ. Ανατολή, από την Α-
φρική και τον Ειρηνικό μέχρι την Αρκτική οι περιοχές 
ενεργειακών κοιτασμάτων, οι δρόμοι μεταφοράς ε-
νεργειακών πόρων, οι χερσαίοι και θαλάσσιοι διά-
δρομοι μεταφοράς 
αγαθών, αποτελούν αντι-
κείμενο θανάσιμης διαπά-
λης ανάμεσα σε 
μονοπωλιακούς ομίλους 
και ιμπεριαλιστικές συμ-
μαχίες.  

Ο κλάδος του Φυσικού Αερίου αποτελεί σημαντικό 
πεδίο νέων κερδοφόρων επενδύσεων για το κεφά-
λαιο και εντείνεται ο ανταγωνισμός για τον έλεγχο 
των δρόμων μεταφοράς του και το μοίρασμα των 
αγορών του.  
Στο πλαίσιο αυτό προχωρά η πώληση του 66% του 
ΔΕΣΦΑ. Οι εξελίξεις στη χώρα μας στο δρόμο της «α-
πελευθέρωσης» επιταχύνθηκαν με τα μνημόνια, κα-
τόπιν της συνθήκης του Μάαστριχτ το 1992, που 
εισήγαγε το «δίκαιο του ανταγωνισμού» όπως εκ-
φράζεται στον κλάδο, δηλαδή την ίδια την «απελευ-
θέρωση της αγοράς ενέργειας». 
 
Η πώληση της τεράστιας τεχνικής και στρατηγικής 
σημασίας υποδομής του ΔΕΣΦΑ αποτελεί πολιτική 
δέσμευση της σημερινής και των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων.  
 
Δείκτης της διαπάλης που διεξάγεται μεταξύ Ε.Ε., 
ΗΠΑ και Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή με επίκε-
ντρο τα ενεργειακά αποτελεί ο σχεδιασμός της υπε-
ράκτιας πλωτής μονάδας παραλαβής, αποθήκευσης 
και αεριοποίησης ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη, που ε-
ντάσσεται στα έργα κοινού ενδιαφέροντος της Ε.Ε. 
και αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης 
εισαγωγής φυσικού αερίου στην χώρα. 
Στο παιχνίδι με το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης εκτός 
από την ελληνική αγορά μπαίνει και αυτή της νοτιο-
ανατολικής Ευρώπης .  
 

 
Παράλληλα, προχωρά η κατασκευή του αγωγού 
«ΤΑΡ», που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από την πε-
ριοχή της Κασπίας μέσω Ελλάδας και Αλβανίας και 
δια μέσου της Αδριατικής θάλασσας θα καταλήγει 
στη Νότια Ιταλία και έπειτα στη Δυτική Ευρώπη. Με 
τη δικαιολογία ότι  η διέλευση του αγωγού από την 
Ελλάδα εξασφαλίζει φτηνό φυσικό αέριο για τα λα-
ϊκά νοικοκυριά, αποκρύπτουν  ότι το βασικό επιχεί-

ρημα για την  κοινοπραξία 
ήταν ότι οι αγορές της Ελ-
λάδας και της Ιταλίας, έ-
χουν από τις υψηλότερες 
τιμές παροχής φυσικού α-
ερίου στην Ευρώπη.  
 

Η γεωστρατηγική «αναβάθμιση» και η μετατροπή 
της Ελλάδας σε «ενεργειακό κόμβο», για τα οποία 
επαίρεται η κυβέρνηση είναι ένα ψέμα, εκείνο που 
«αναβαθμίζει» είναι τη βαθύτερη εμπλοκή της χώ-
ρας στους ιμπεριαλιστικούς και μονοπωλιακούς α-
νταγωνισμούς. 
Όταν στρατηγικός στόχος στην ενέργεια είναι το ι-
διωτικό κέρδος, θα επιδιωχθεί να περιοριστούν τα 
εργασιακά δικαιώματα για να μην ανοίγει ρουθούνι 
με κάθε αναδιάρθρωση. Η ουσία της εργολαβοποίη-
σης, εδώ και 20 και πλέον χρόνια ήταν διαρθρωτική 
και αυτή παραμένει η ουσία μέχρι σήμερα. Η δε πο-
λιτική της εργοδοσίας δεν θα αλλάξει, αντίθετα θα 
σκληρύνει όσο προχωρά η «απελευθέρωση». Είναι 
ενδεικτικό στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας το 
βρετανικό παράδειγμα της πενταετίας 1990 - 1995 ό-
που μετά την ολοκλήρωση της «απελευθέρωσης» οι 
θέσεις εργασίας μειώθηκαν σύμφωνα με δημοσιεύ-
ματα κατά 42%.  
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Όπου υπάρχει «ανάπτυξη» (με όρους ιδιωτικοποι-
ήσεων) αλλάζει η σύνθεση των εργασιακών σχέ-
σεων και χτυπιούνται τα εργατικά δικαιώματα.  
Η ιδιωτικοποίηση προχωράει με γρήγορους ρυθμούς 
και η κυβέρνηση δεν δίνει καμία εγγύηση για τους 
εργαζόμενους, για τις θέσεις εργασίας και τα δικαιώ-
ματα τους, ροκανίζει το χρόνο. 
 
Συνάδελφε, συναδέλφισσα, 
Η πολιτική της «απελευθέρωσης της αγοράς ενέρ-
γειας» φέρνει μείωση οργανικών θέσεων, εντατικο-
ποίηση εργασίας, εργολαβοποιήσεις, μειώσεις 
μισθών, μεγάλες αυξήσεις τιμών για τα λαϊκά νοικο-
κυριά, επισφάλεια στη λειτουργία των ενεργειακών 
συστημάτων, μεγαλύτερη ενεργειακή εξάρτηση της 
χώρας και εμπλοκή του λαού μας σε ιμπεριαλιστι-
κούς σχεδιασμούς. Απέναντι σε όσα συμβαίνουν σε 
καλούμε να ενισχύσεις τη συνδικαλιστική δράση και 
να συμβάλεις στη διεύρυνση της ταξικής γραμμής 
στο συνδικαλιστικό κίνημα. Να δυναμώσεις το Κλα-
δικό Σωματείο Ενέργειας, τον αγώνα απέναντι σε ερ-
γοδοσία και κυβέρνηση. Γύρνα την πλάτη σε παλιές 
και νέες κυβερνητικές συνδικαλιστικές δυνάμεις, 
που είναι τα στηρίγματα της εργοδοσίας. 
Στην επίθεση κυβέρνησης – εργοδοτών – ΣΕΒ να α-
ντιτάξουμε την οργάνωσή μας σε επίπεδο κλάδου. 
Να ορθώσουμε τείχος αντίστασης με στόχο να εμπο-
διστούν και να ανατραπούν τα σχέδιά τους. Οι επι-
χειρηματικοί όμιλοι παρά τους μεταξύ τους 
ανταγωνισμούς και αντιπαραθέσεις, εναρμονίζο-
νται, «τα βρίσκουν» όταν επιτίθενται στα δικαιώ-
ματα των εργαζομένων και της λαϊκής οικογένειας. 
 
Διεκδικούμε και παλεύουμε : 
· Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, χωρίς ό-
ρους και προϋποθέσεις. Ίση αμοιβή για ίση εργασία. 
· Ανάκληση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ (του Εθνικού Συ-
στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου). 
· Κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου για την πε-
ραιτέρω απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού α-
ερίου και ανάκληση προηγούμενων νόμων στο 
δρόμο αυτό. Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ. 
 
Ο αγώνας των εργαζομένων πρέπει να στοχεύει στη 
δημιουργία ενιαίου, κρατικού φορέα ενέργειας, 
που θα υπόκειται σε κοινωνικό έλεγχο, θα λειτουρ-
γεί με επιστημονικό σχεδιασμό, θα εξασφαλίζει ε-
νιαία ασφαλή και ποιοτική λειτουργία των 
ενεργειακών συστημάτων με γνώμονα την ικανο-
ποίηση των σύνθετων αναγκών της σύγχρονης λαϊ-
κής οικογένειας. 
 
 

«ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ - 
ΕΜΠΟΔΙΣΕ ΛΑΕ ΤΟΥΣ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ!» 

 
Με σύνθημα «Κάτω τα χέρια από τη λαϊκή κατοι-
κία», εργατικά Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά 
Κέντρα, και μαζί τους Ενώσεις αυτοαπασχολουμέ-
νων, αγροτικές Ομοσπονδίες και Σύλλογοι, Σωματεία 
Συνταξιούχων, Σύλλογοι Γυναικών και άλλοι φορείς 
πραγματοποίησαν την Τετάρτη 21/2/2018 συγκε-
ντρώσεις και πολύμορφες κινητοποιήσεις στην Α-
θήνα, στη Θεσσαλονίκη και πόλεις όλης της χώρας, 
ενάντια στους πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις 
σε βάρος λαϊκών νοικοκυριών.  
Την πρωτοβουλία για τις συντονισμένες κινητοποιή-
σεις, οι οποίες αποτέλεσαν συνέχεια και κλιμάκωση 
μιας πολύμορφης δραστηριότητας όλο το προηγού-
μενο διάστημα, πήρε το ΠΑΜΕ, ενώ κάλεσμα συμμε-
τοχής απηύθυναν η Πανελλαδική Επιτροπή των 
Μπλόκων, η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ), 
το Μέτωπο Αγώνα Σπουδαστών(ΜΑΣ), η Ομοσπον-
δία Βιοτεχνικών Σωματείων Αθήνας (ΟΒΣΑ), Σωμα-
τεία και Ενώσεις επαγγελματιών - βιοτεχνών - 
εμπόρων κ.ά. 

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση μπρο-
στά από το υπουργείο Οικονομικών, στο Σύνταγμα. 
Προηγήθηκαν προσυγκεντρώσεις στις πλατείες Κά-
νιγγος, Ομονοίας και Εθνικής Αντίστασης, οι οποίες 
ενώθηκαν σε μια μαζική πορεία. Οι διαδηλωτές, 
μέσω της οδού Σταδίου, πορεύτηκαν προς το υπουρ-
γείο. 
«Οργάνωση και αγώνας ενάντια στις κατασχέσεις 
σπιτιών και καταθέσεων των λαϊκών νοικοκυριών. 
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», ανέγραφε το κε-
ντρικό πανό του ΠΑΜΕ στην κεφαλή της πορείας, 
ενώ οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Οχι 
στα χαράτσια και τη φοροληστεία, να πληρώσει 
τώρα η πλουτοκρατία», «Κάτω τα χέρια απ' του λαού 
το βιος, όλοι στον αγώνα, κανείς συμβιβα-
σμός» και «Των εργατών τα σπίτια δεν παραχω-
ρούμε, όσο κι αν χτυπάτε δεν υποχωρούμε».
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Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΑΙΤΕΙ 

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ – 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

 
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ προχωρεί στην παραχώ-
ρηση βασικών κερδοφόρων επιχειρήσεων και υπο-
δομών προς το ξένο και ντόπιο κεφάλαιο. Σε αυτό το 
σχεδιασμό εντάσσεται και η περαιτέρω ιδιωτικοποί-
ηση των επιχειρήσεων του κλάδου της ενέργειας. 
Ήδη το 24% του ΑΔΜΗΕ ανήκει σε ιδιωτικά κεφά-
λαια, 40% της λιγνιτικής ισχύος ηλεκτροπαραγωγής 
της ΔΕΗ μετακινείται σε άλλα ιδιωτικά κεφάλαια, 
ενώ στο βάθος της «διαπραγμάτευσης» κρύβεται η 
διαχείριση του «φιλέτου» των υδροηλεκτρικών της 
ΔΕΗ,  η διανομή του φυσικού αερίου υλοποιείται 
από ιδιώτες . Μέσα στο 2018, θα πουληθεί κι ότι α-
πομένει από τα ΕΛΠΕ.  
Οι ιδιωτικοποιήσεις που συντελούνται στον κλάδο 
της ενέργειας τα τελευταία χρόνια, και οι οποίες επι-
ταχύνονται αυτήν την περίοδο, αποτελούν μέρος της 
στρατηγικής της απελευθέρωσης της ενέργειας, μία 
από τις βασικές προτεραιότητες της ΕΕ αυτήν την πε-
ρίοδο. Το έχουν ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα, μετά την 
κρίση, να βρουν τα κεφάλαιά τους νέα κερδοφόρα 
πεδία δράσης.  
Είναι αυτονόητο ότι αυτές οι αγοραπωλησίες μετοχι-
κών μεριδίων και ολόκληρων μονάδων παραγωγής 
θα έχουν επιπτώσεις στους εργαζόμενους, οδηγώ-
ντας κάποιους στην ανεργία, και συμπιέζοντας μι-
σθούς και δικαιώματα. Παράλληλα, και σε 
συνδυασμό με την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγο-
ρών ενέργειας, οι εξελίξεις θα οδηγήσουν προς τα 
πάνω τις τιμές της για τα νοικοκυριά και τους μικρούς 
εμπορικούς καταναλωτές, προκειμένου να ευνοη-
θούν παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας, και τα 
μεγάλα μονοπώλια. 
Η πραγματική κινητήρια δύναμη αυτών των εξελί-
ξεων είναι η κερδοφορία του κεφαλαίου, κι όχι οι α-
νάγκες εργαζόμενων και καταναλωτών της 
ενέργειας. Το κεφάλαιο άλλοτε εξυπηρετείται από τη 
λειτουργία «δημόσιων» επιχειρήσεων, όπως για δε-
καετίες στον κλάδο της ενέργειας  και άλλοτε από την 

άμεση ενεργοποίησή του σε ενεργειακές δραστηριό-
τητες, ανάλογα.  
Όμως, στο κύ-
κλωμα παραγω-
γής, μεταφοράς, 
διανομής και ε-
μπορίου της ε-
νέργειας, είτε 
αυτό είναι δημό-
σιο, είτε ιδιωτικό, ο πλούτος παράγεται από την ερ-
γασία μας και το κεφάλαιο ωφελείται όσο 
περισσότερο συμπιέζεται η τιμή της εργατικής μας 
δύναμης, όσο περισσότερο εντατικοποιείται η δου-
λειά μας, όσο απαξιώνονται τα μέτρα υγείας και α-
σφάλειας στη δουλειά μας. Η κατάσταση που 
βλέπουμε να εξελίσσεται σε όλους τους εργολάβους 
στα ορυχεία, τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, 
στα διυλιστήρια, στα δίκτυα μεταφοράς και διανο-
μής, σε όλες τις εταιρίες, είναι τάση που θα επικρα-
τήσει στο σύνολο του κλάδου για όλους τους 
εργαζόμενους, φυσική και απαραίτητη εξέλιξη στο 
πλαίσιο της «οικονομίας της αγοράς», κι όχι εξαί-
ρεση, ή χαρακτηριστικό «κακών» εργοδοτών.  
Οι εργαζόμενοι δε πρέπει να  αποδεχτούν την άποψη 
ότι δήθεν «οι ιδιωτικοποιήσεις μπορούν να φέρουν 
οφέλη για τους εργαζόμενους του κλάδου και το 
λαό». Από την ιδιωτικοποίηση μόνο οι εργαζόμενοι 
και τα φτωχά λαϊκά στρώματα έχουν να χάσουν. Η 
πείραπου υπάρχει στο κλάδο αναδεικνύει ποιους έ-
χει ωφελήσει. Οι μόνιμοι εργαζόμενοι μειώνονται 
συνεχώς και στους εναπομείναντες ο μισθός πέφτει.  
Οι νέοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται με ευέλικτες 
εργασιακές σχέσεις, ολιγόμηνες  ατομικές συμβάσεις 
εργασίας στους υπεργολάβους. Την ίδια στιγμή τα τι-
μολόγια ρεύματος, του πετρελαίου θέρμανσης αυξά-
νονται συνεχώς και τα φτωχά λαϊκά στρώματα 
αναγκάζονται να ζουν σε συνθήκες ενεργειακής φτώ-
χειας. Αυτός είναι ο «εκσυγχρονισμός» που φέρνουν 
μαζί τους οι όποιες ιδιωτικοποιήσεις. Η κυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΝΔ και τα υπόλοιπα κόμματα που 
τάσσονται υπέρ της Ε.Ε., της καπιταλιστικής ανάπτυ-
ξης και του κεφαλαίου, συμφωνούν στις ιδιωτικοποι-
ήσεις και είναι υπέρμαχοι της απελευθέρωσης.  
Δεν τους εμπιστευόμαστε!!  
Τους γυρίζουμε την πλάτη και να οργανώνουμε την 
πάλη μας σε γραμμή σύγκρουσης με την εργοδοσία 
και το κεφάλαιο. Δυναμώνουμε τη πάλη για την κοι-
νωνικοποίηση των βιομηχανιών της ενέργειας, με α-
ποκλειστική κρατική δραστηριότητα, που θα 
υπηρετεί και θα καλύπτει τις σύγχρονες κοινωνικές 
ανάγκες μας.  
Ενέργεια κοινωνικό αγαθό και όχι εμπόρευμα.  
 



ΕΝΕΡΓΕΙΑ | No.8 | Φεβρουάριος 2018 | σελ.4 

ΟΙ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ! 

 
Οι εργαζόμενοι στην ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ βρίσκονται σε 
διαρκείς κινητοποιήσεις τους τελευταίους τρεις μή-
νες. Συνδυάζοντας διάφορες μορφές πάλης και αξιο-
ποιώντας κάθε δυνατότητα, όπως καταγγελίες στην 
Επιθεώρηση, ασφαλιστικά μέτρα, επίσχεση και α-
περγίες, διεκδικούν τα αυτονόητα: να πληρώνονται 
για τη δουλειά τους, να τηρούνται τα μέτρα υγείας 
και ασφάλειας στην εργασία. 

Κάτω από αυτή την πίεση, η εργοδοσία έχει προχω-
ρήσει σε επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους που 
κινητοποιούνται προχωρώντας σε μαζικές απολύσεις 
στις 10 Γενάρη. Το Σωματείο μας οι εργαζόμενοι ά-
μεσα απαίτησαν την ανάκληση των απολύσεων, δί-
νοντας μια πρώτη απάντηση με την συμμετοχή τους 
στην απεργία στις 12 Γενάρη. Στις 14 Φλεβάρη πραγ-
ματοποίησαν κινητοποίηση στο Υπουργείο Εργασίας, 
αντιδρώντας στις 26 απολύσεις στις οποίες προέβη η 
εργοδοσία και στη μη καταβολή δεδουλευμένων.  

Οι εργαζόμενοι και το Σωματείο ζητήσαμε συνά-
ντηση με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, η ο-
ποία αρνήθηκε επικαλούμενη φόρτο εργασίας. 
Κατατέθηκε υπόμνημα στο Υπουργείο όπου ζητού-
νται τα εξής: 
 
 Να παρέμβει το Υπουργείο στην επιχείρηση, προ-

κειμένου να ανακληθούν οι παράνομες απολύ-
σεις και να γίνει η καταβολή των 
δεδουλευμένων. 

 Να παρέμβει το Υπουργείο για την αδικαιολό-
γητη καθυστέρηση του επιδόματος επίσχεσης 
από την υπηρεσία του ΟΑΕΔ στους εργαζόμενους 
της ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ. 

 Να καταβληθεί στους εργαζόμενους που βρίσκο-
νται σε επίσχεση έκτακτο επίδομα 1.000 €,  για 
την αντιμετώπιση επειγουσών τρεχόντων εξόδων 
διαβίωσης. 

 Το Υπουργείο Εργασίας να πάρει θέση για τα προ-
βλήματα των εργαζομένων της «ΤΟΞΟΤΗΣ  

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  
Συνάδελφε! Κάνε το Ενημερωτικό Δελτίο δική 

σου υπόθεση. Στείλε μας ερωτήσεις, παρατηρή-
σεις, άρθρα και ανταποκρίσεις στην ηλεκτρο-

νική διεύθυνση του Σωματείου: 

kladenergia@gmail.com 
ή και χειρόγραφα, παραδίδοντας τα σε κάποιο 

από τα μέλη του Δ.Σ. 

 Βοήθησε να γίνει καλύτερο!  

Για περισσότερα μπες:  

www.kladikoenrgeias.wordpress.com 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2105249317 

 

http://www.kladikoenrgeias.wordpress.com/

