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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Το 2020 στα ΕΛΠΕ ξεκίνησε, δυστυχώς, όπως τελείωσε το 2019… Με την αντεργατική εργοδοτική 

επίθεση στους εργολαβικούς συναδέλφους μας να συνεχίζει και να εντείνεται … 

Με την πρώτη εργάσιμη μέρα να επιβεβαιώνει τα όσα το Σωματείο  των εργολαβικών, αλλά και εμείς 

καταγγέλλαμε. Με τους εργαζόμενους να μένουν έξω από τις πύλες των εγκαταστάσεων χωρίς καν 

να ενημερωθούν, (απλά δεν χτυπούσαν οι κάρτες τους, έτσι απλά τους απαγορεύτηκε η είσοδος). 

Χωρίς προφανή λόγο, δεκάδες εργαζόμενοι ενημερώνονται πως θα τους καλέσουν μετά τις 20 

Ιανουαρίου, με την ανασφάλεια και την αναστάτωση στο σύνολο των εργολαβικών, αλλά και των 

μονίμων συναδέλφων μας, να χτυπάει κόκκινο. 

Είναι φανερό πως οι όποιες απολύσεις εργολαβικών, που καλύπτουν εδώ και πολλά χρόνια πάγιες 

και διαρκείς ανάγκες, σημαίνουν ανεργία για τους συναδέλφους αλλά και μείωση θέσεων εργασίας, 

εντατικοποίηση, ανασφάλεια για ανθρώπους και εγκαταστάσεις. 

Σημαίνουν ανατροπή δικαιωμάτων και για «εργολαβικούς» και για «μόνιμους» εργαζόμενους και 

αναρωτιόμαστε, με ποιους το συμφώνησαν και τι κρύβεται πίσω από αυτές τις εγκληματικές 

πολιτικές. 

Καταγγέλλουμε την Διοίκηση των ΕΛΠΕ και τους εργολάβους συνεργάτες της για την 

αντεργατική, απάνθρωπη και επικίνδυνη τακτική τους. Δεν σέβονται δικαιώματα και ανάγκες 

ανθρώπων που δουλεύουν και συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των ΕΛΠΕ για δεκαετίες. Βάζουν τις 

ζωές των ανθρώπων σε κρεατομηχανή για να εξοικονομήσουν λίγα ευρώ, που δεν σημαίνουν τίποτε 

μπροστά στα εκατομμύρια των κερδών τους, αλλά και την ίδια την ασφάλεια των εγκαταστάσεων 

και των εργοστασίων, με την αναστάτωση που προκαλούν στην ομαλή λειτουργία των μονάδων και 

των Τμημάτων Υποστήριξης κα Συντήρησης 

Καλούμε τη Διοίκηση των ΕΛΠΕ να σεβαστεί την υπογραφή της για τα οργανογράμματα στη 

Δήλωση - Συμφωνία του 2016 με το ΠΣΕΕΠ. 

Καλούμε το Προεδρείο του ΠΣΕΕΠ να σταματήσει τα ύποπτα και επικίνδυνα για τους 

εργαζόμενους παιχνίδια και να υπερασπιστεί επιτέλους τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις που 

στοχοποιεί και ακυρώνει η εργοδοσία. Ο συνδικαλισμός της συνδιαλλαγής και τα προσωπικά 

αλισβερίσια κοστίζουν ΠΟΛΥ ΑΚΡΙΒΑ στους εργαζόμενους. 

Καλούμε όλους τους εργαζομένους να σταθούμε, αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργολαβικών 

εργαζομένων. Η διαφύλαξη των δικαιωμάτων στη δουλειά, είναι πρώτα δικός μας αγώνας. Το 

πρόβλημά τους είναι και δικό μας πρόβλημα. 

Απαιτούμε να σταματήσει η Εργοδοσία άμεσα αυτή την εγκληματική  πολιτική και να 

επανέλθει η ηρεμία και η ομαλότητα στη δουλειά μας και στις ζωές των εργαζομένων. 

Για να μην ξαναζήσουμε τα τραγικά αποτελέσματα των πολιτικών τους, του εγκλήματος του 

2015. 
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