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ΓΝΩΣΟΠΟΙΗΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΓΕΩΡΟΗ ΑΕ ΣΑ ΕΡΓΑ ΔΕΔΔΗΕ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΣΣΙΚΗ 5 & 6 ΙΟΤΝΙΟΤ 2016 

 
Προς 

 
Σελ αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΓΔΩΡΟΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΜΠΟΡΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

ΓΔΩΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ» θαη ην δηαθξηηηθό ηίηιν 

«ΓΔΩΡΟΗ ΑΔ» ε νπνία εδξεύεη ζην Γήκν Αζελαίσλ θαη εθπξνζσπείηαη λόκηκα. 

______________ 

 
 

Με ηελ παξνύζα καο αο γλσζηνπνηνύκε θαη πξναλαγγέιινπκε όηη ην ζσκαηείν καο κε 

απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ηνπ πκβνπιίνπ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ 3/6/2016 

απνθάζηζε ηελ θήξπμε θαη πξαγκαηνπνίεζε 48σξεο απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ ΓΔΩΡΟΗ ΑΔ πνπ απαζρνινύληαη ζε ππεξγνιαβίεο ηεο ΣΟΞΟΣΗ ΑΔ 

ζηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, ε νπνία ζα μεθηλήζεη ηελ 5/6/2016, εκέξα Κπξηαθή θαη ώξα 

07:00 θαη ζα ιήμεη ηελ 7/6/2016, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 07:00. 

 

Διεκδικούμε: 

 

1. Άκεζε θαηαβνιή όισλ ησλ δεδνπιεπκέλσλ καο 

2. Να δίλεηαη ν κηζζόο ζηαζεξά θάζε κήλα, ζε εκεξνκελία πνπ ζα δεζκεπηεί ε 

εξγνδνζία. Να δίλνληαη ζηνπο εξγαδόκελνπο θάζε κήλα νη θαηαζηάζεηο 

κηζζνδνζίαο 

3. Να πξνζδηνξίδεηαη ην πξνζσπηθό επηθπιαθήο, θαζώο θαη λα πιεξώλεηαη ε 

απνδεκίσζε επηθπιαθήο 

4. Να ηεξνύληαη ηα κέηξα Αζθάιεηαο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο (λα ρνξεγνύληαη 

δώλεο κε εκεξνκελία ιήμεο, ζθάιεο αζθαιείαο ηύπνπ ΓΔΗ, θαιαζνθόξα 

νρήκαηα, βνκβεηέο εληνπηζκνύ ξεύκαηνο, πέδηια, εμνπιηζκόο αηνκηθήο 

πξνζηαζίαο). 

ΣΩΜΑΤΕΘΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 
ΑΤΤΘΚΗΣ-ΒΟΘΩΤΘΑΣ-ΕΥΒΟΘΑΣ-ΚΟΡΘΝΘΘΑΣ 

Σ.Ε.Ε.Ν. Α-Β-Ε-Κ 
Αριστοτέλοσς 11-15, Αθήνα, Τηλ. 210 5249317 

E-mail:kladenergia@gmail.com 
kladikoenergeias.wordpress.com 

Αρ.Απου.7684/2010 



5. Να δώζεη ε εηαηξεία ηα Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, όπσο είλαη ππνρξεσκέλε θαη 

όρη λα ηα αγνξάδνπλ νη εξγαδόκελνη κε δηθά ηνπο ρξήκαηα. 

 

Γηα ηελ πξόιεςε θαηαζηξνθώλ ή αηπρεκάησλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ 

απεξγηαθήο θηλεηνπνίεζεο, ζαο γλσζηνπνηνύκε όηη ζα έρνπκε ζηελ δηάζεζή ζαο ην 

αλαγθαίν πξνζσπηθό αζθαιείαο. 

 

 

Γηα ην Γ.. 

Πξόεδξνο                                Γξακκαηέαο 

Υξηζηίδεο ηαύξνο                      Υαζηώηεο Θάλνο 

 

 
 
 
 
Κνηλνπνηνύκε ηελ απόθαζή καο πξνο: 

1. Γηεπζύλσλ ύκβνπιν ΣΟΞΟΣΗ ΑΔ - Πιαζηήξα Νηθνιάνπ 119, Νέα κύξλε 

2. Γεληθό δηεπζπληή δηαλνκήο (ΓΔΓΓΗΔ) - Πεξξαηβνύ 20 & Καιιηξξόεο 5, Αζήλα 

3. Γηεπζπληή Αηηηθήο (ΓΔΓΓΗΔ) – Αξηζηείδνπ 5-7, Αζήλα 

4. Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Πεξηνρή Αζήλαο (ΓΔΓΓΗΔ) – Αγεζηιάνπ 56-58, Αζήλα 

5. Γηεύζπλζε Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, Πεξηνρή Πεηξαηά (ΓΔΓΓΗΔ) – Αγ. Διεπζεξίνπ 114, 

Κακίληα 


