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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΔΡΓΙΑΚΔ ΚΙΝΗΣΟΠΟΙΗΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ 
ΣΟΤ ΓΔΓΓΗΔ 

 

 

Οη εξγαδόκελνη ηεο ΓΔΩΡΟΗ ΑΔ (ππεξγνιάβνπ ηεο ΣΟΞΟΣΗ ΑΔ, πνπ είλαη εξγνιάβνο 

ηνπ ΓΔΓΓΗΔ) βξίζθνληαη από ηελ Κπξηαθή 5 Ινύλε ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πνπ 

πξνθπξύρζεθαλ από ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Κιαδηθνύ ωκαηείνπ Δλέξγεηαο, 

δηεθδηθώληαο ηελ θαηαβνιή ηωλ δεδνπιεπκέλωλ ηνπο, λα πιεξώλνληαη ζηαζεξά θάζε 

κήλα θαη λα ππάξρνπλ Μέηξα Αζθαιείαο θαη Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο. Με ζπλέιεπζε 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζήκεξα ζηα γξαθεία ηνπ Σσκαηείνπ, νη εξγαδόκελνη απνθάζηζαλ ηελ 

ζπλέρηζε ηεο απεξγίαο κέρξη θαη ηελ Γεπηέξα 13 Ινύλε. Οη νηθνλνκηθέο δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδόκελνη είλαη πνιύ κεγάιεο θαη ε εξγνδνζία δελ δίλεη ζαθή απάληεζε 

ζην πόηε ζα εθπιεξσζνύλ ηα αηηήκαηά ηνπο. Έρνληαο θάλεη πνιύ ππνκνλή έωο ηώξα, 

επέιεμαλ ηνλ αγώλα, γηαηί πνιύ απιά δελ ηνπο έρεη κείλεη θακία άιιε επηινγή. 

Φζεο, 8 Ινύλε, απέξγεζαλ θαη νη εξγαδόκελνη ηεο ΣΟΞΟΣΗ ΑΔ ζε έλδεημε αιιειεγγύεο 

ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ηεο ΓΔΩΡΟΗΣ. Δπέιεμαλ λα «ράζνπλ» ην  κεξνθάκαην ηνπο, γηα λα 

ηνπο ζπκπαξαζηαζνύλε. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ην κεξνθάκαην απηό δελ ζα πάεη ρακέλν, 

θαζώο ηα πξνβιήκαηα ιίγν – πνιύ είλαη ίδηα θαη γηα απηνύο θαη θάζε αγώλαο πνπ δίλνπλ, ζα 

είλαη ώθεινο γηα ηελ ζπλέρεηα. Δίλαη ζεκαληηθό βήκα λα ελώλνληαη ζηνλ αγώλα 

εξγαδόκελνη από δηαθνξεηηθνύο ρώξνπο θαη λα δίλνπλ θνηλό αγώλα γηα ηα θνηλά 

πξνβιήκαηά ηνπο, θάηη πνπ ζα πξέπεη λα γεληθεπηεί ζε όινπο ηνπο εξγαζηαθνύο 

ρώξνπο. 

Φζεο ην πξσί έγηλαλ απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ζηα εξγνηάμηα ηνπ ΤΟΞΟΤΗ ζηνλ Βνηαληθό θαη 

ζηηο Αραξλέο θαη ζηε ζπλέρεηα νη εξγαδόκελνη ηνπ ΤΟΞΟΤΗ ζπγθεληξώζεθαλ ζην εξγνηάμην ηεο 

ΓΔΩΡΟΗΣ γηα ζπκπαξάζηαζε. Σηε ζπλέρεηα έγηλε καδηθή παξάζηαζε ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, 

όπνπ αληηπξνζσπεία ηνπ Σσκαηείνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ Γξακκαηέα ηνπ Υπνπξγείνπ, θ. 

Νεθεινύδε, θαη έζεζε ζπλνιηθά ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζηηο δύν εηαηξείεο. Ο θ. 

Νεθεινύδεο καο παξέπεκςε ζε ηξηκεξή ζπλάληεζε κε ηελ εξγνδνζία, σο κνλαδηθό ηξόπν 

δηεπζέηεζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. Τν Κιαδηθό Σσκαηείν Δλέξγεηαο θαηαγγέιεη ηελ ζηάζε ηνπ 

Υπνπξγείνπ θαη ηεο Κπβέξλεζεο ζπλνιηθά, ε νπνία ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη δώζεη γε θαη 

ύδσξ ζηνπο εξγνδόηεο, ςεθίδνληαο Αζθαιηζηηθό θαη Φνξνινγηθό θαη ζπλερίδεη ηελ ζθαγή ησλ 

εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ. Γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ «λίπηνπλ ηαο ρείξαο ηνπο». Γη’ 

απηό θαη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα αγσλίδνληαη ζπλνιηθά ελάληηα ζηελ πνιηηηθή θπβέξλεζεο – 

εξγνδνηώλ – Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Ο αγώλαο είλαη ην κόλν όπιν ηωλ εξγαδόκελωλ, γη’ απηό θαη νη θηλεηνπνηήζεηο απηέο 

είλαη πξνο ηελ ζωζηή θαηεύζπλζε. Όπνηα θη αλ είλαη ηα απνηειέζκαηα κηαο 

θηλεηνπνηήζεο, άκεζα ή έκκεζα, βξαρππξόζεζκα ή καθξνπξόζεζκα, ην πην ζεκαληηθό 

είλαη όηη καζαίλνπκε λα παιεύνπκε, λα είκαζηε νξγαλωκέλνη θαη ελωκέλνη. 
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