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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ 

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σχεδόν ενάμισης χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που το Σωματείο μας κατήγγειλε τις 

άθλιες συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονται να δουλέψουν οι εργαζόμενοι μέσω εργολάβου 

στην καταμέτρηση του ΔΕΔΔΗΕ.  

Στις 16 Γενάρη 2020, προκάλεσε τριμερή σύσκεψη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων, στην οποία παραβρέθηκε αντιπροσωπεία του Σωματείου, του Υπουργείου, και του 

ΔΕΔΔΗΕ. Εκεί, αναφερθήκαμε εκτενώς στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην 

καταμέτρηση. 

Την επομένη της τριμερούς συνάντησης, θέσαμε λεπτομερώς τις θέσεις, τα αιτήματα και τις 

ανησυχίες των εργαζομένων στην καταμέτρηση, στη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ, εστιάζοντας στο κύριο 

αίτημα για την απευθείας πρόσληψή τους από τον ΔΕΔΔΗΕ με εργασιακές σχέσεις αορίστου χρόνου. 

Από τότε μέχρι σήμερα – παρά τις όποιες δεσμεύσεις από την διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και τους 

εργολάβους του - οι συνάδελφοί μας συνεχίζουν να δουλεύουν κάτω από το ίδιο καθεστώς 

εκμετάλλευσης (πληρωμή με το «κομμάτι», χωρίς «δώρα» και δικαιώματα). Ειδικά με το ξέσπασμα 

της πανδημίας οι συνθήκες χειροτέρεψαν όσον αφορά την προστασία της υγείας των εργαζομένων 

αφού κανένα απολύτως μέτρο δεν πάρθηκε από τη διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ και τους εργολάβους. Η 

καταμέτρηση συνεχίστηκε κανονικά «πόρτα-πόρτα» και οι συνάδελφοι αναγκάστηκαν να 

εφοδιαστούν με τα βασικά μέτρα προστασίας (μάσκες, αντισηπτικά) με λεφτά από την τσέπη τους. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα αλλάζουν οι εργολαβίες, μέσω νέου μειοδοτικού διαγωνισμού, 

σε όλη την Αττική και οι εργαζόμενοι σε αυτές γίνονται ακόμα μια φορά μπαλάκι μεταξύ των 

εργολαβικών εταιρειών που μοιράζονται την πίτα των εργασιών και συνεπώς των κερδών. Πολλοί 

από τους συναδέλφους θα αναγκαστούν να αλλάξουν εργοδότη ή περιοχή εργασίας, ακόμα και να 

χάσουν τη δουλειά τους, ανάλογα με τις ορέξεις των αφεντικών.  

Στις δεδομένες λοιπόν συνθήκες του ξαναμοιράσματος αυτού απαιτούμε: 

• Να μην υπάρξει καμία χαμένη θέση εργασίας. Άμεσα να γίνουν προσλήψεις για τις 

ανάγκες της καταμέτρησης. 

• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους. Να σταματήσει ΤΩΡΑ η αμοιβή με το 

«κομμάτι» και τα πετσοκομμένα ένσημα. 

• Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, με δέσμευση για τους όρους εργασίας 

(ωράριο, αμοιβή). Κανένας εργαζόμενος με ατομική σύμβαση. 



• Ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζόμενων. 
 

Μόνο θετικά μπορούμε να δούμε την συσπείρωση των εργαζομένων στις εργολαβίες της 

καταμέτρησης που μαζί με το Σωματείο μας βρεθήκαμε, κουβεντιάσαμε τα κοινά μας προβλήματα, 

δράσαμε. Καλούμε ακόμα μια φορά όλους τους εργαζόμενους στην καταμέτρηση, σε όλες τις 

περιοχές, αλλά και τους εργαζόμενους σε όλο τον κλάδο της ενέργειας να δυναμώσουν τις γραμμές 

μας, για να δυναμώσουμε όλοι μαζί την πάλη. Η ταξική ενότητα των εργαζομένων σε κάθε εργολάβο, 

σε κάθε εργοδότη μπορεί να ορίσει τον αγώνα για την αξιοπρέπεια της ίδιας μας της ζωής. Έχουμε 

μάτια και αυτιά ανοιχτά για το τί μέλλει γενέσθαι και στις συγκεκριμένες εργολαβίες. Να μην 

σκεφτούν καν διοίκηση ΔΕΔΔΗΕ και εργολάβοι να συνεχίσουν στην ίδια ρότα των προηγούμενων 

ετών. 

Το παράδειγμα όμως των εργολαβικών εργαζομένων στην καταμέτρηση για τον ΔΕΔΔΗΕ δεν 

είναι ένα αποκομμένο παράδειγμα. Αυτές οι συνθήκες εκμετάλλευσης και καταλήστευσης του 

ιδρώτα μας δεν έρχονται από κάποιον «κακό εργοδότη». Οι πολιτικές αποφάσεις των εκάστοτε 

κυβερνητικών επιτελείων για ιδιωτικοποιήσεις (οι διεργασίες για πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε 

ξένα μονοπώλια συνεχίζονται), η εντεινόμενη εργολαβοποίηση σε όλο και περισσότερους κλάδους, 

τα αντεργατικά νομοσχέδια που οξύνουν την γενική ταξική εκμετάλλευση των μισθωτών μάς 

δείχνουν τι εξυπηρετούν οι αστικές κυβερνήσεις που δεν είναι άλλο από τη διασφάλιση των 

μέγιστων κερδών για τους καπιταλιστές και την μεγαλύτερη κλοπή του κόπου της εργατικής τάξης και 

του εργαζόμενου λαού. 

Στο ήδη αντεργατικό οπλοστάσιο που έχουν θεσπίσει όλες ανεξαιρέτως οι αστικές 

κυβερνήσεις, η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. έχει στα σκαριά ακόμα ένα αντεργατικό – 

αντισυνδικαλιστικό τερατούργημα που θέλει να βάλει ταφόπλακα στα δικαιώματα που με αγώνες 

και αίμα έχει κερδίσει η εργατική τάξη. Θέλουν να δουλεύουμε «ήλιο με ήλιο» χωρίς δικαιώματα. 

Μας θέλουν φοβισμένους και υποταγμένους στις ορέξεις τους. Δε θα τους περάσει! 

Με ενότητα και οργάνωση, συλλογικά σα μια γροθιά, η εργατική τάξη και οι εργαζόμενες/οι 

θα μπλοκάρουν αργά ή γρήγορα τα σχέδια του Κεφαλαίου. 

Απάντηση στη νέα επίθεση του «νομοσχεδίου Χατζηδάκη» έχει δοθεί από τις μαζικές 

κινητοποιήσεις των Σωματείων. Συνέχεια δίνουμε με την απεργιακή κινητοποίηση στις 10 Ιούνη που 

καλεί και το Σωματείο μας. 

Συνάδελφε/ισσα, 

σε καλούμε να απαντήσουμε συλλογικά και να πορευτούμε όλοι και όλες στην απεργιακή 

κινητοποίηση την Πέμπτη 10 Ιούνη, στις 10 π.μ. στα Προπύλαια με το πανό του Κλαδικού 

Σωματείου Ενέργειας. Να είμαστε όλοι στο δρόμο! 

Το Δ.Σ. 
 
 
 
 


