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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 
ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΣΩΝ ΕΡΓΑΣΩΝ ΣΟΤ ΣΟΞΟΣΗ 
ΠΡΟ ΣΟΤ ΠΛΗΜΜΤΡΟΠΑΘΕΙ ΕΡΓΑΣΕ ΣΗ ΔΤΣΙΚΗ ΑΣΣΙΚΗ 

 
Οη εξγαδόκελνη ηεο ΣΟΞΟΣΖ ΑΔ ζηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ ζηελ Αηηηθή ζέιεζαλ 

ζηελ πξάμε λα εθθξάζνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ζην ιαό ηεο 
Γπηηθήο Αηηηθήο, πνπ έρνπλ ρηππεζεί από ηηο πιεκκύξεο. Δλώ βξίζθνληαη από ζήκεξα ζε 
επίζρεζε εξγαζίαο, κηαο θαη είλαη 3 κήλεο απιήξσηνη, πξνζθέξζεθαλ λα εξγαζηνύλ 
εζεινληηθά γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ζην δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 
ζηηο πεξηνρέο πνπ επιήγεζαλ από ηηο πιεκκύξεο ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα, δείρλνληαο 
ζηελ πξάμε ηη ζεκαίλεη εξγαηηθή αιιειεγγύε. 

Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απηό θαη ρσξίο λα επσθειεζεί ε εξγνδνζία ηνπ ΣΟΞΟΣΖ από 
ηελ αιιειεγγύε ησλ εξγαηώλ, καδί κε ην Κιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο δήηεζαλ ζε 
ζπλάληεζε κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 21/11/17, λα 
κεζνιαβήζεη ν ΓΔΓΓΖΔ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηελ εξγαζία ηνπο θαη λα 
βνεζεζνύλ νη εξγαηνγεηηνληέο.  

Ο ΓΔΓΓΖΔ αξλήζεθε, γηαηί δελ δηαζέηεη ηα κεραλήκαηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηηο 
εξγαζίεο απηέο, αθνύ πιένλ όιεο νη ππνρξεώζεηο ζπληήξεζεο έρνπλ παξαρσξεζεί ζηνπο 
εξγνιάβνπο. Δπηπιένλ δηαηύπσζε όηη δελ κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ επζύλε γηα ηελ 
πεξίπησζε εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο, θαζώο νη εξγαδόκελνη ηεο ΣΟΞΟΣΖ ΑΔ δελ είλαη 
εξγαδόκελνη ηνπ ΓΔΓΓΖΔ. 

Από ηα παξαπάλσ βγαίλνπλ ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα. Πξώηνλ, νη εξγαδόκελνη ηνπ 
ΣΟΞΟΣΖ πνπ ρξόληα ηώξα παιεύνπλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο, είλαη νη πξώηνη πνπ  
ληώζνπλ ην πξόβιεκα άιισλ εξγαδόκελσλ, πνπ έρνπλ ρηππεζεί από ηελ έιιεηςε 
ππνδνκώλ απαξαίηεησλ γηα ηελ δσή ηνπο. 

Από ηελ άιιε, κέζα ζην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα πνπ δνύκε, όηαλ εξγαδόκελνη 
ζέινπλ λα βνεζήζνπλ άιινπο εξγαδόκελνπο αθηινθεξδώο, δελ κπνξνύλ όκσο, θαζώο δελ 
δηαζέηνπλ ηα κέζα εξγαζίαο, ηα εξγαιεία θαη ηα κεραλήκαηα. Απηά ηα δηαζέηεη ν 
θαπηηαιηζηήο θαη ηα ρξεζηκνπνηεί κόλν γηα ην θέξδνο ηνπ. Απηά πξέπεη λα ηα έρνπλ ππόςε 
νη εξγαδόκελνη, γηα λα βιέπνπλ πνηνο είλαη ν δξόκνο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ, ν 
δξόκνο ηεο ζύγθξνπζεο κε ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία.  

Σέινο, γηα άιιε κία θνξά αλαδεηθλύνληαη νη κεγάιεο επζύλεο ηεο ΓΔΖ θαη θαη’ 
επέθηαζε ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ησλ πξνεγνύκελσλ, νη νπνίεο έρνπλ 
παξαδώζεη ζηνπο εξγνιάβνπο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ππνδνκέο.  

Όηαλ ινηπόλ θξηηήξην είλαη ε θεξδνθνξία, νη πξαγκαηηθέο ιατθέο αλάγθεο, είλαη 
πνιπηέιεηα. Ζ ίδηα πνιηηηθή πνπ επηηξέπεη λα δνπιεύνπλ εξγαδόκελνη απιήξσηνη, ε ίδηα 
πνιηηηθή ηνπο θαηαδηθάδεη αθόκα θαη ζην ζάλαην κεηά από κία λεξνπνληή γηαηί ηα 
αληηπιεκκπξηθά έξγα δελ είλαη αληαπνδνηηθά πξνο ηελ θεξδνθνξία ηνπ θεθαιαίνπ.   
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