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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας  στα πλαίσια του προγράμματος δράσης της,  συναντήθηκε την 

Τετάρτη 15/03/2017 με τον Υπουργό Ενέργειας κ. Σταθάκη.  

Αντικείμενο συζήτησης -  στην οποία μετείχαν από πλευράς ΠΟΕ ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας , οι 

Πρόεδροι,  Γενικοί  Γραμματείς και μέλη  των ΔΣ των τριών εργολαβικών σωματείων ΣΕΕΕΠΦΧ –ΣΕΕΠ, 

ΣΕΦΑ-ΔΕΠΑ και ΠΣΕΦΑ -ήταν η εργολαβοποίηση στον Κλάδο . 

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας στην τοποθέτηση του, ανέφερε ότι το καθεστώς της εργολαβοποίησης  

είναι διαχρονικό θέμα και είναι ιδιαίτερα οξυμένο σε εταιρίες όπου τον έλεγχο έχει το Δημόσιο για 

προφανείς λόγους . 

Επανέλαβε την πάγια θέση της Ομοσπονδίας,  που ήταν και εξακολουθεί  να είναι η ένταξη του συνόλου 

των εργαζομένων που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες  στο μόνιμο προσωπικό των εταιρειών,  με 

ισότιμα εργασιακά  δικαιώματα και ταυτόχρονη αναγνώριση των χρόνων προϋπηρεσίας τους. Τόνισε 

επίσης την αμέριστη στήριξη της Ομοσπονδίας στα  αιτήματά των εργολαβικών σωματείων. 

Οι εκπρόσωποι των σωματείων, διατύπωσαν τις θέσεις τους, για το απαράδεκτο καθεστώς της παροχής 

προσωπικού μέσω εργολαβιών που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις εταιρείες ΔΕΠΑ-ΔΕΣΦΑ-

ΕΛΠΕ – υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις συναδέλφων με προϋπηρεσία που προσεγγίζει τα  20 χρόνια - και 

έθεσαν ως επιτακτική ανάγκη στον Υπουργό, την δημιουργία επιτροπών στις οποίες θα συμμετέχουν οι 

διοικήσεις των εταιρειών, οι εκπρόσωποι των σωματείων και το Υπουργείο, προκειμένου να ξεκινήσει 

διάλογος και να διερευνηθεί λύση, εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος,  για την πλήρη απορρόφηση  

του εργολαβικού προσωπικού από τις εταιρείες και την εξάλειψη του φαινομένου της εργολαβοποίησης. 

Ο Υπουργός εμφανίστηκε θετικά διακείμενος στο αίτημα και διαβεβαίωσε πως θα ασκήσει την επιρροή 

του στις διοικήσεις των εταιρειών στα πλαίσια του θεσμικού του ρόλου ώστε να εκκινήσει ο διάλογος με 

τους εργαζόμενους στην κατεύθυνση επίλυσης του προβλήματος. Επισήμανε δε, πως προσωπικά είναι 

αντίθετος με τις εργολαβικές μορφές απασχόλησης και πρέπει να δοθεί τέλος στη χρόνια ομηρία των 

εργαζομένων.  
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