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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ 

 

Τν ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα νη εξγαδόκελνη ηνπ ΤΟΞΟΤΗ ζπζπεηξσκέλνη ζην Κιαδηθό 
Σσκαηείν Ελέξγεηαο, έρνπλ πξνβεί ζε πνιύκνξθεο θηλεηνπνηήζεηο, γηα ηε δηεθδίθεζε 
δεδνπιεπκέλσλ θαη κέηξσλ Υγείαο & Αζθάιεηαο. Πέξα από ηηο καδηθέο θαηαγγειίεο ζε 

Επηζεσξήζεηο Εξγαζίαο θαη Επηζεσξήζεηο Υγείαο & Αζθάιεηαο, ρζεο 1/11 θαη ζήκεξα  2/11, νη 
εξγαδόκελνη απείραλ από ηελ εξγαζία ηνπο, δηακαξηπξόκελνη γηα ηα ρξόληα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Σηελ πξνθαζνξηζκέλε ζπλάληεζε ηνπ Σσκαηείνπ-εξγαδνκέλσλ κε ηελ 
εξγνδνζία ζηελ Επηζεώξεζε Εξγαζίαο, ηελ Τξίηε 31/10, ε εξγνδνζία πξνθιεηηθά απνπζίαδε, 

θάηη πνπ εμόξγηζε αθόκα πεξηζζόηεξν ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Σήκεξα πξαγκαηνπνηήζεθε ζπγθέληξσζε έμσ από ην θεληξηθό εξγνηάμην ηνπ ΤΟΞΟΤΗ 
ζηνλ Βνηαληθό, όπνπ παξεπξηζθόηαλ ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ. Η 

απνθαζηζηηθή θηλεηνπνίεζε ησλ εξγαδόκελσλ, ππνρξέσζε ηελ εξγνδνζία, λα ζπεύζεη ζην 
εξγνηάμην, θαη λα πξνζπαζεί λα δηθαηνινγήζεη η’ αδηθαηνιόγεηα. Οη εξγαδόκελνη θαη ε δηνίθεζε 

ηνπ Σσκαηείνπ, έζεζαλ γηα πνιινζηή θνξά ηα αηηήκαηά ηνπο, θαη απαίηεζαλ ηελ επίιπζε ησλ 
πξνβιεκάησλ. Μέζσ ηεο πίεζεο εξγαδόκελσλ θαη Σσκαηείνπ, ύζηεξα από δηαπξαγκαηεύζεηο, ε 
εξγνδνζία αλαγθάζηεθε λα δεζκεπηεί όηη ζα θαηαβάιιεη άκεζα κέξνο ησλ δεδνπιεπκέλσλ. 

Ύπνπηε ζεσξείηαη ε παξνπζία «θνπζθσηώλ» ζηελ είζνδν ηνπ εξγνηαμίνπ, θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ζπγθέληξσζεο, νη νπνίνη απηναπνθαινύηαλ «ππεξεζίεο security». Καηαδηθάδνπκε 

ηελ ηξνκνθξαηία ελάληηα ζηνπο εξγάηεο, από νπνηνλδήπνηε θη αλ πξνέξρεηαη. Είηε απηή 
αζθείηαη κε παξαθξαηηθά κέζα, είηε κε ηελ αμηνπνίεζε ηνπ λνκηθνύ θαη θαηαζηαιηηθνύ 
νπινζηαζίνπ πνπ παξέρεη ην θξάηνο ζηνπο εξγνδόηεο. 

Οη λένη λόκνη πνπ εηνηκάδεη ε θπβέξλεζε γηα ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία, ην 
ζπλδηθαιηζκό, θαη ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα αλνίγνπλ ην δξόκν ζηελ εξγνδνζία γηα αθόκα 

κεγαιύηεξε άζθεζε ηξνκνθξαηίαο θαη απηαξρηζκνύ ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο θαη έληαζε ηεο 
εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδόκελσλ.  

Η ηροκοθραηία δε ζα περάζεη, ηωλ εργαηώλ ε πάιε ζα ηε ζπάζεη. 

Τν Κιαδηθό Σσκαηείν Ελέξγεηαο ζπλππνγξάθεη ην θάιεζκα ελλέα εξγαηηθώλ 
Οκνζπνλδηώλ ζε αγσληζηηθή ζπκπόξεπζε ελάληηα ζηα ζρέδηα επίζεζεο ζηελ απεξγία θαη ηα 

ζπλδηθαιηζηηθά δηθαηώκαηα, ππνγξακκίδνληαο ηελ αλάγθε λα δνζεί απάληεζε θαη κε Γεληθή 
Απεξγία. Γη’ ασηό θαιούκε, όιοσς ηοσς εργαδόκελοσς λα ζσκκεηέτοσλ καδηθά ζηο 
ζσιιαιεηήρηο ποσ δηοργαλώλεη ηο ΠΑΜΕ, ηελ Πέκπηε 9 Νοέκβρε ζηης 18:30 ζηο 

Σύληαγκα. 

Η ζεκεξηλή θηλεηνπνίεζε είλαη κηα αθόκε ζεκαληηθή ζηηγκή ζηηο πνιύρξνλεο 

θηλεηνπνηήζεηο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΤΟΞΟΤΗ, έλα αθόκε βήκα ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο 
ηαμηθήο ηνπο ζέζεο θαη δύλακεο.  

Φάξε ζε απηέο ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ε θαηάζηαζε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο έρεη αηζζεηά 

βειηησζεί. Όκως ο κόλος δρόκος είλαη λα ζσλετίζοσλ λα παιεύοσλ ελωκέλοη θαη 
οργαλωκέλοη. Μόλο έηζη ζα πεηύτοσλ ηο θαιύηερο δσλαηό γηα ηης δωές ηοσς θαη ηης 

οηθογέλεηές ηοσς.  
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