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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΟΝ ΣΟΞΟΣΗ – 
ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΑΠΕΙΛΕ ΣΟΤ ΔΕΔΔΗΕ ΚΟΡΙΝΘΟΤ 

 
 

 Τξ Κλαδικό Σχμαςείξ Εμέογειαπ υαιοεςίζει ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μαπ ρςημ εςαιοεία 
ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ πξσ βοίρκξμςαι ρε απεογία από ςημ 7 Ιξύλη και δίμξσμ παλικαοίρια ςη μάυη 
ρε έμαμ δίκαιξ αγώμα, διεκδικώμςαπ ςα ρςξιυειώδη, όπχπ,  αμαλσςικέπ καςαρςάρειπ 
μιρθξδξρίαπ, δεδξσλεσμέμα μεοξκάμαςα, μέςοα Υγείαπ και Αρτάλειαπ ρςξσπ 
εογαριακξύπ υώοξσπ. Απξδεικμύεςαι ξςι ακόμα και για ςα ασςξμόηςα ρήμεοα απαιςείςαι 
αγώμαπ. Απξδεικμύεςαι ξςι όλα ασςά ςα μέςοα πξσ πήοε η κσβέομηρη, ςόρξ η ρημεοιμή 
όρξ και ξι ποξηγξύμεμεπ, έμςειμαμ ςημ αρσδξρία και ςξμ ασςαουιρμό ςηπ εογξδξρίαπ, ςηπ 
έλσραμ ςα υέοια, μιώθει μεγαλύςεοη "αρτάλεια" μα εκμεςαλλεύεςαι εογάςεπ. Η 
καςάρςαρη ασςή έυει παγιχθεί ρε πξλλξύπ υώοξσπ δξσλειάπ, ρε όλξσπ ςξσπ κλάδξσπ, 
ακοιβώπ επειδή ποόκειςαι για εμιαία επίθερη κεταλαίξσ-εογξδξρίαπ, εμςαγμέμη ρε έμα 
ρσμξλικόςεοξ ρυέδιξ για τθημή εογαρία, μεγαλύςεοη εκμεςάλλεσρη. Λξγαοιάζξσμ όμχπ 
υχοίπ ςξσπ εογαζόμεμξσπ! Οι ρσμάδελτξι ρςξμ ΤΟΞΟΤΗ, ρσρπειοχμέμξι ρςξ Κλαδικό 
Σχμαςείξ Εμέογειαπ, μέρα από μαζικέπ διαδικαρίεπ και Γεμικέπ Σσμελεύρειπ ρσμευίζξσμ 
ςξμ αγώμα ςξσπ απξταριρμέμξι μα παλέφξσμ για ςα δίκαια αιςήμαςά ςξσπ, όπχπ κάμξσμ 
υοόμια ςώοα. Ο,ςι έυξσμ πεςύυει χπ ρήμεοα, ςξ πέςσυαμ μέρα από ρκληοέπ μάυεπ και 
γμχοίζξσμ πξλύ καλά ξςι μόμξ έςρι μπξοξύμ μα έυξσμ απξςελέρμαςα. 
 
 Τξ Κλαδικό Σχμαςείξ Εμέογειαπ καςαγγέλει ςξμ διεσθσμςή ςηπ Πεοιξυήπ Κξοίμθξσ 
ςξσ ΔΕΔΔΗΕ Α. Δεληγιάμμη, ξ ξπξίξπ απειλεί μα ρύοει ρςα δικαρςήοια ςξ Κλαδικό 
Σχμαςείξ Εμέογειαπ και ποχςξπόοξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ ΤΟΞΟΤΗ ρςημ πεοιξυή, γιαςί 
απεογξύμ για ςα δικαιώμαςά ςξσπ, γιαςί "ςξλμξύμ" μα διεκδικξύμ ςα δεδξσλεσμέμα ςξσπ. 
Υπξθέςξσμε ξςι ξ ίδιξπ δεμ δξσλεύει ςζάμπα!  Αμ ξ ΔΕΔΔΗΕ έυει παοάπξμα πξσ ξ 
εογξλάβξπ δεμ εκςελεί ςιπ εογαρίεπ πξσ σπξυοεξύςαι βάρει ρύμβαρηπ πξσ έυει 
σπξγοάφει με ςξμ ΔΕΔΔΗΕ, απ φάνει ξ ΔΕΔΔΗΕ και ξ κάθε διεσθσμςήπ ςξσ μα βοξσμ ςξμ 
εογξλάβξ  και μα μημ αρυξλξύμςαι με ςξσπ εογάςεπ, ξι ξπξίξι διεκδικξύμ ςξ ασςξμόηςξ, 
δηλαδή ςξ δικαίχμά ςξσπ μα έυξσμ μια ανιξποεπή ζχή. Εκςόπ κι αμ ξ κ. Δεληγιάμμηπ δεμ 
θέλει ή δεμ ςξμ εμδιατέοει αμ ξ ΤΟΞΟΤΗΣ πληοώμει δεδξσλεσμέμα και αμ εταομόζει 
μέςοα Υγείαπ και Αρτάλειαπ. Ίρχπ μα εμδιατέοεςαι για ςα κέοδη ςξσ ΤΟΞΟΤΗ 
πεοιρρόςεοξ από ςιπ ζχέπ ςχμ εογαζξμέμχμ. 
Τξ Κλαδικό Σχμαςείξ Εμέογειαπ δεμ θα κάμει πίρχ ρςιπ όπξιεπ απειλέπ ςηπ όπξιαπ 
εογξδξρίαπ και θα ρςηοίνει κάθε εογαζόμεμξ πξσ απειλείςαι! Καλεί όλξσπ ςξσπ 
εογαζόμεμξσπ ςξσ ΤΟΞΟΤΗ εμχμέμξι και αλληλέγγσξι μα ρςαθξύμ απέμαμςι ρςημ 
εογξδξρία και μα διεδικήρξσμ ςα δικαιώμαςά ςξσπ. 
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