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ΨΗΦΙΣΜΑ (3) 
του 42ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της ΠΟΕ 

 

Εμείς οι αντιπρόσωποι του 42ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Πανελλήνιας 
Ομοσπονδίας Ενέργειας, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 και 21/9/2019, 
ψηφίσαμε ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα : 
 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας, τα Σωματεία Μέλη της και οι εργαζόμενοι του κλάδου 
ξεκαθαρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε ως από κοινού υπεύθυνους εργολάβους και αναθέτοντες 
τις εργολαβίες για τις συνθήκες και τους όρους δουλειάς των εργαζομένων σε εργολάβους. Οι 
πρόσφατες τροπολογίες του Υπουργείου Εργασίας δεν αναιρούν στο παραμικρό την 
πραγματικότητα ότι ο αναθέτοντας το έργο είναι που καθορίζει ουσιαστικά το αντικείμενο, το 
χρόνο, το περιβάλλον, τους ρυθμούς της δουλειάς και το πλαίσιο για την αμοιβή των 
εργαζομένων στους εργολάβους. 
Το καθεστώς των εργολαβιών και της ενοικίασης εργαζομένων προωθήθηκε, παράλληλα με την 
απελευθέρωση της ενέργειας, συστηματικά από τις μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου, κρατικές 
και ιδιωτικές, μέσω κατάργησης ειδικοτήτων, μαζικές εθελούσιες και μετατάξεις, μηδαμινές 
προσλήψεις κ.ά.  
Στις περισσότερες επιχειρήσεις ή σε επιμέρους δραστηριότητές τους, το προσωπικό που 
εργάζεται μόνιμα, για χρόνια, μέσω εργολαβιών αποτελεί μεγάλο ποσοστό, ακόμα και 
πλειοψηφία, του συνολικού προσωπικού μέσα στην επιχείρηση.  
Το καθεστώς αυτό εξυπηρετεί τα συμφέροντα της εργοδοσίας, προκαλεί τεχνητές αντιθέσεις 
ανάμεσα στους εργάτες και αξιοποιείται πολλαπλά για να συμπιέζει εκβιαστικά τους όρους 
δουλειάς όλων, «μόνιμων» και «εργολαβικών» προς τα κάτω. 
Είμαστε ενάντια στην εργολαβοποίηση και την ενοικίαση εργαζομένων που δημιουργεί 
πολλαπλές ταχύτητες και συμπιέζει τα δικαιώματά μας. Ενωμένοι οι εργαζόμενοι του 
κλάδου διεκδικούμε εξίσου από όλες τις πλευρές της εργοδοσίας, τυπικής και ουσιαστικής, 
τη διασφάλιση συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας και αξιοπρεπείς όρους δουλειάς και 
αμοιβής για όλους τους εργαζόμενους. 

 Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους 

 Ίση αμοιβή για ίση εργασία 
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Αθήνα 21/9/2019 
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