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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΗΝ ΣΟΞΟΣΗ ΑΕ 
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΙ 26 ΓΕΝΑΡΗ 

 

Σπλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη,  

Νη εξγαδόκελνη ζηελ ΤΝΜΝΤΖΣ ΑΔ ζηηο εξγνιαβίεο ηνπ ΓΔΓΓΖΔ, ζε Αηηηθή θαη Θόξηλζν, 

βξίζθνληαη ζε δηαξθείο θηλεηνπνηήζεηο ηνπο ηειεπηαίνπο ηξεηο κήλεο. Σπλδπάδνληαο δηάθνξεο 

κνξθέο πάιεο θαη αμηνπνηώληαο θάζε δπλαηόηεηα, όπσο θαηαγγειίεο ζηελ Δπηζεώξεζε, 

αζθαιηζηηθά κέηξα, επίζρεζε θαη απεξγίεο, δηεθδηθνύλ ηα απηνλόεηα: λα πιεξώλνληαη γηα ηε 

δνπιεηά ηνπο, λα ηεξνύληαη ηα κέηξα πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία. 

Θάησ από απηή ηελ πίεζε, ε εξγνδνζία έρεη πξνρσξήζεη ζε επίζεζε απέλαληη ζηνπο 

εξγαδόκελνπο πνπ θηλεηνπνηνύληαη πξνρσξώληαο ζε 30 απνιύζεηο ζηηο 10 Γελάξε. Δίλαη βαζηά 

γειαζκέλε ε εξγνδνζία αλ πηζηεύεη πσο έηζη ζα θάκςεη ην εζηθό ησλ ζπλαδέιθσλ καο, πσο ζα 

ηξνκνθξαηήζεη ηνπο ππόινηπνπο. Τν Σσκαηείν καο θαη νη εξγαδόκελνη άκεζα απαίηεζαλ ηελ 

αλάθιεζε ησλ απνιύζεσλ, δίλνληαο κηα πξώηε απάληεζε κε ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ απεξγία 

ζηηο 12 Γελάξε. Γηα ηελ ώξα, ε εξγνδνζία δελ  έρεη αιιάμεη ηε ζηάζε ηεο, ηελ νπνία 

επηβεβαίσζε θαη ζηελ ηξηκεξή ζπλάληεζε ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο ζηηο 18 Γελάξε. 

Τν Υπνπξγείν θαη ε θπβέξλεζε ΣΥΡΗΕΑ - ΑΛΔΙ θέξνπλ αθέξαηα επζύλε, θαζώο ε ππόζεζε ηεο 

απιεξσζηάο θαη ηεο παξαβίαζεο ησλ εξγαηηθώλ δηθαησκάησλ είλαη γλσζηή εδώ θαη ρξόληα. Τν 

Υπνπξγείν νξίδεη ζπλαληήζεηο νη νπνίεο είλαη άθαξπεο, ε εξγνδνζία ηνπ ΤΝΜΝΤΖ θεξδίδεη ρξόλν 

θαη θνξντδεύεη ηνπο πάληεο δίλνληαο ππνζρέζεηο πνπ δελ ηεξεί. ηην οσζία ηο Τποσργείο 

κάνει πλάηες ζηον εργοδόηη, αρνείηαι να δώζει λύζη σπερ ηων εργαζομένων, δεν 

παίρνει κανένα μέηρο για να αζκήζει πίεζη. Δκπαίδνπλ από θνηλνύ ηνπο εξγαδόκελνπο. 

Δπηβεβαηώλεηαη γηα άιιε κία θνξά όηη θαη απηή ε θπβέξλεζε είλαη θπβέξλεζε ησλ αθεληηθώλ, 

ησλ εξγνιάβσλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ. Τα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα εμππεξεηνύλ, γηα απηνύο 

δνπιεύνπλ. Κε ηελ πξόζθαηε εμάιινπ ςήθηζε ησλ λέσλ κέηξσλ ηεο 3εο αμηνιόγεζεο ε 

θπβέξλεζε ΣΥΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ ζεκαηνδόηεζε άιιε κία θνξά ηελ αθνζίσζή ηεο ζηα αθεληηθά ηεο, 

ηνλ ΣΔΒ, ηελ ΔΔ θαη ηνπο δαλεηζηέο. 

Τειεπηαία ε εξγνδνζία, επηζηξάηεπζε θαη πξόζπκνπο γηα λα ζηήζνπλ επηρεηξεζηαθό ζσκαηείν 

ζηελ ππεξεζία ηεο εξγνδνζίαο. Ζ ηνπνζέηεζε ηνπ θεξόκελνπ σο πξνέδξνπ απηνύ ηνπ 

"ζσκαηείνπ" ζηελ ζπλάληεζε ζην Υπνπξγείν Δξγαζίαο, ήηαλ ίδηα κε ηελ πξόηαζε ηεο 

εξγνδνζίαο: "λα αλνίμεη ην εξγνηάμην ηεο Αζήλαο, θαη λα πάξνπκε γξαπηή δέζκεπζε γηα 

πιεξσκή από ηελ εηαηξεία". Όζνη, ερνπλ ζηνηρεησδώο κηα ηδέα γηα ηε εξγνδνζία ηνπ ΤΝΜΝΤΖ, 

μέξνπλ όηη είλαη ν νξηζκόο ηεο κε ηήξεζεο ησλ ππνζρέζεσλ... Όζνη πξαγκαηηθά ζέινπλ λα 

ζπκπαξαζηαζνύλ ζηνπο εξγαδόκελνπο, κπνξνύλ λα ηνπο ζηεξίμνπλ ζηνλ αγώλα πνπ θάλνπλ, λα 

ηνλ εληζρύζνπλ, λα ηνπο δπλακώζνπλ απέλαληη ζηελ εξγνδνζία θαη όρη λα θάλνπλ ππνδείμεηο, 

πνπ όλησο «ηπραίσο» λα ηαπηίδνληαη κε ηηο πξνηάζεηο ηεο εξγνδνζίαο. 

Οι εργαζόμενοι για άλλη μια θορά διαλέγοσν ηο δρόμο ηοσ αγώνα! 

Σπλάδειθνη, ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σσκαηείνπ καο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ρζεο, 

απνθαζίζζεθε λα πξαγκαηνπνηεζεί κινηηοποίηζη ζηα κενηρικά ηοσ ΣΟΞΟΣΗ ηην Σεηάρηη 

ζηις 8:30 π.μ. και 24ωρη απεργία ηην Παραζκεσή 26 Γενάρη με ζσγκένηρωζη ζηο 

ειρηνοδικείο Καλλιθέας, πνπ ζα εθδηθάδνληαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηεο εηαηξείαο. 

Θαινύκε ηνπο ζπλαδέιδνπο ηνπ θιάδνπ θαη άιια Σσκαηεία λα εθθξάζνπλ ηελ αιιειεγγύε ηνπο 

ζηνλ αγώλα ησλ εξγαδόκελσλ ζηνλ ΤΝΜΝΤΖ. Ν αγώλαο ηνπο είλαη θαη δηθόο καο, γηαηί ηα 

πξνβιήκαηά καο είλαη θνηλά, ν αληίπαινο εληαίνο. 
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