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ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ 

 ΣΗ ΣΟΞΟΣΗ ΑΕ ΣΗΝ ΛΑΡΙΑ 

 ΚΑΙ ΣΗ ΣΡΙΚΑΣ ΑΕΚΣΕ ΣΗΝ ΑΡΣΑ 
 

 

Τν Κιαδηθό Σσκαηείν Ελέξγεηαο εθθξάδεη ηελ αιιειεγγύε ηνπ ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο 
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ (ζπκθεξόλησλ Καινγξίηζα) ζηελ εξγνιαβία ηνπ ΔΕΔΔΗΕ ζηελ Λάξηζα, 
θαη ζηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ΤΡΙΚΑΤ ΑΕΚΤΕ (ζπκθεξόλησλ Γαληδνύια) ζηελ εξγνιαβία 
ηνπ ΔΕΔΔΗΕ ζηελ Άξηα, γηα ηνλ δίθαην αγώλα πνπ δίλνπλ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηνπο. 

Οη εξγαδόκελνη ζηνπο εξγνιάβνπο θαη ππεξγνιάβνπο ηνπ ΔΕΔΔΗΕ ζε Αηηηθή θαη 
Κόξηλζν αληηκεησπίδνπλ εδώ θαη ρξόληα ηα ίδηα πξνβιήκαηα κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ 
Λάξηζα θαη ηελ Άξηα. Εξγαδόκελνη από ΤΟΞΟΤΗ, ΑΤΕΡΜΩΝ, ΤΡΙΚΑΤ, ΓΕΩΡΟΗ θαη 
άιινπο εξγνιάβνπο έρνπλ θάλεη δεθάδεο θηλεηνπνηήζεηο κε ην Κιαδηθό Σσκαηείν 
Ελέξγεηαο γηα ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, ηελ εθαξκνγή κέηξσλ Υγηεηλήο θαη 
Αζθάιεηαο, γηα λα κελ πεξάζεη ε κείσζε ζην κεξνθάκαην. Οη πην πνιιέο θηλεηνπνηήζεηο 
έθεξαλ απνηειέζκαηα, γηαηί νη εξγάηεο ήηαλ ελσκέλνη, απνθαζηζκέλνη θαη 
νξγαλσκέλνη. 

Εηδηθά νη εξγαδόκελνη ηνπ ΤΟΞΟΤΗ ζε Αηηηθή θαη Κόξηλζν έρνπλ θάλεη ζρεδόλ 60 
εκέξεο απεξγία ηνπο ηειεπηαίνπο 15 κήλεο. Επηπιένλ έρνπλ γίλεη καδηθέο παξαζηάζεηο 
δηακαξηπξίαο ζε ΔΕΔΔΗΕ θαη Υπνπξγείν Εξγαζίαο. Τα άκεζα απνηειέζκαηα απηώλ ησλ 
θηλεηνπνηήζεσλ ήηαλ λα κεησζεί ε «ςαιίδα» ησλ δεδνπιεπκέλσλ ζηνπο 2 – 3 κήλεο, 
λα παξζνύλ πίζσ ηξνκνθξαηηθέο απνιύζεηο, λα κπαίλνπλ νη εξγαδόκελνη ζην εξγνηάμην 
κε ςειά ην θεθάιη. Όκσο ην πην ζεκαληηθό ώθεινο είλαη όηη νη εξγαδόκελνη καζαίλνπλ 
λα νξγαλώλνληαη θαη λα παιεύνπλ. 

Επζύλε γηα ηελ όιε θαηάζηαζε έρεη θαη ν Όκηινο ηεο ΔΕΗ, θαζώο είλαη ν κεγάινο 
θεξδηζκέλνο απ’ ην θζελό εξγαηηθό δπλακηθό πνπ ηεο εμαζθαιίδεη ν εθάζηνηε 
εξγνιάβνο. Καη ράξε ζηελ θπβέξλεζε πνπ έθηηαμε όιν ην λνκηθό νπινζηάζην πνπ 
επλνεί ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ν θάζε εξγνιάβνο αισλίδεη ζήκεξα. 

Θέινπκε λα δώζνπκε θνπξάγην ζηνπο ζπλαδέιθνπο ζηελ Λάξηζα θαη ζηελ Άξηα, 
ιέγνληάο ηνπο όηη όρη κόλν ν αγώλαο ηνπο είλαη δίθαηνο, αιιά θαη όηη κπνξεί λα θέξεη 
απνηειέζκαηα, αξθεί λα παιέςνπλ ελσκέλνη κέρξη ηέινπο, κε όηη κέζα δηαζέηνπλ. 
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