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Το Κλαδικό Σωματείο ΣΥΕΠΥ & ΑΛΠΕ εκφράζει την πλήρη στήριξή του στους εργολαβικούς 
συνάδελφους εργαζόμενους των ΕΛΠΕ, στον αγώνα που κάνουνε διεκδικώντας τα νόμιμα και 
αυτονόητα εργασιακά δικαιώματα.   

 Στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις τους για την καταβολή όλων των επιδομάτων και 

των τριετιών τους. 

 Στηρίζουμε τις δίκαιες διεκδικήσεις τους για πλήρη και σωστή ασφαλιστική κάλυψη.   

 Στηρίζουμε τον δίκαιο αγώνα τους ενάντια στον αυταρχισμό και τραμπουκισμό, από 

όπου και αν προέρχεται. 

Συνάδελφοι ανέκαθεν  πάγια θέση του Σωματείου μας ήταν και είναι, ότι οι εργολαβοποιήσεις  
αποτελούν την μεγαλύτερη λαίλαπα που πλήττει ολόκληρο των κλάδο και όχι μόνο τις επιχειρήσεις που 
με κάποιο τρόπο συμμετέχει το Δημόσιο όπως είναι τα ΕΛΠΕ. 
  
Η μάστιγα της εργολαβικής εργασίας χρησιμοποιείται ευρέως από όλους   τους εργοδότες, οι οποίοι δεν 
διστάζουν να κάνουν ανθρωποθυσίες στο βωμό της αύξησης των κερδών τους, αλλά έχοντας 
παράλληλα  κύριο στόχο την διάσπαση του εργατικού κινήματος και την διάρρηξη  των   εργασιακών 
σχέσεων μεταξύ των συναδέλφων αφού δημιουργεί εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων.  
 
Αυτό δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Η απαίτηση των εργολαβικών συναδέλφων να πάψουν να τους 
φέρονται ως κατώτατο προσωπικό δεν πρέπει να έχει αποδέκτες μόνο τις διοικήσεις , αλλά και όλους 
εμάς, αφού γνωρίζουμε ότι οι συνάδελφοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους χώρους 
που εργάζονται. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουμε ΜΑΖΙ κάνοντας τις περισσότερες φορές τα ίδια 
πράγματα και να έχουμε διαφορετικές απολαβές!  
 
Συνάδελφοι μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. 
 
Όσο δέσμιοι αισθάνονται εκείνοι από το καθεστώς εργολαβικής εργασίας απέναντι στους εργολάβους, 
άλλο τόσο δέσμιοι είμαστε και οι μισθωτοί  με όρους εξαρτημένης εργασίας από τις διοικήσεις, αφού «η 
σιωπή» μας λαμβάνεται ως αποδοχή.  
Συνάδελφοι αν αποδεχτούμε ότι οι διοικήσεις τεχνηέντως μας καθιστούν συνενόχους στις παρανομίες 
στις οποίες διαπράττουν έναντι των συναδέλφων τότε ….ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ! 
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& ΑΛΛΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
UNION OF EMPLOYEES OF PETROLEUM LIQUID GAS COMPANIES AND OTHER  

ENERGY SOURCES  
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