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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

Το καθεστώς της εργολαβοποίησης στον Κλάδο μας, στις εταιρείες που το Δημόσιο έχει τον έλεγχο τους, 

έχει πάρει τα τελευταία χρόνια ανεξέλεγκτες διαστάσεις . 

Και ενώ θα περιμέναμε ότι οι κυβερνήσεις θα κάτσουν στο τραπέζι με τα συνδικάτα καταθέτοντας σοβαρές 

προτάσεις για να βρεθεί λύση, δυστυχώς μέχρι και σήμερα παρά τις διαχρονικές υποσχέσεις τους, έκαναν 

ακριβώς το αντίθετο. 

Συνεχίζουν τα παιχνίδια τους, τοποθετώντας σε καθεστώς εργολαβοποίησης και τα δικά τους παιδιά. 
 
Η σημερινή Κυβέρνηση αρνήθηκε να συμπεριλάβει στο Νομοσχέδιο, για την Ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ, τις 

προτάσεις μας για κατοχύρωση των εργασιακών δικαιωμάτων του συνόλου των εργαζομένων (μονίμων και 

εργολαβικών). 
 
Την εβδομάδα που διανύουμε, εργολαβικοί εργαζόμενοι που απασχολούνται μακροχρόνια στα Διυλιστήρια 

των ΕΛΠΕ ενημερώθηκαν ότι δεν θα ανανεωθούν οι συμβάσεις όλων των εργαζομένων. Μάλιστα ο ένας 

εργολάβος τους ενημέρωσε για μείωση του προσωπικού σε ποσοστό μέχρι 50%. Είναι λοιπόν βέβαιο ότι αν 

δεν αντιδράσουμε, στο τέλος του έτους θα έχουμε αρκετούς εργαζόμενους άνεργους και τους υπόλοιπους 

με μείωση αποδοχών. 
 
Η ΠΟΕ μαζί με τα Σωματεία Μέλη της μέσα από καθημερινό αγώνα προσπαθεί για το αυτονόητο. Το 

σεβασμό όλων μας - και κυρίως των εταιρειών - προς τους εργολαβικούς συναδέλφους και την ανταπόδοση 

της προσφοράς τους με την απ’ ευθείας απασχόλησή τους στις εταιρείες που εργάζονται και την ένταξή 

τους στο μόνιμο προσωπικό, με ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας τους.  
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενέργειας στη Συνεδρίαση που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11/12/2019, αποφάσισε ομόφωνα για απεργιακές κινητοποιήσεις 

προκηρύσσοντας 24ωρη Απεργία στις Εταιρείες του Κλάδου από την Τρίτη 17.12.2019 και ώρα 07.00 π.μ. 

έως την Τετάρτη 18.12.2019 και ώρα 06.59 π.μ. 
   
Καλούμε τα Σωματεία Μέλη μας να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και το σεβασμό τους στον αγώνα 

των εργολαβικών συναδέλφων - που κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς δουλειά - με τη συμμετοχή τους 

στην 24ωρη Απεργία. 
 
Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων καλούνται να σχεδιάσουν την παραπάνω απεργιακή 

κινητοποίηση σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε χώρου και να φροντίσουν  υπεύθυνα για: 

 Καθορισμό προσωπικού Ασφαλείας 

 Κάλυψη και αντιμετώπιση ζωτικών αναγκών του Κοινωνικού Συνόλου 

 Περιφρούρηση Απεργίας 
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