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ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΟΞΟΣΗ ΑΔ ΠΟΤ ΠΡΟΠΑΘΔΙ
ΝΑ ΞΑΝΑΒΓΑΛΔΙ ΣΗΝ ΑΠΔΡΓΙΑ ΠΑΡΑΝΟΜΗ
ΣΟ ΔΣΑΙΡΙΚΟ ΩΜΑΣΔΙΟ ΣΗΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΣΗ ΔΡΓΟΓΟΙΑ
Ρν Θιαδηθό Πσκαηείν Δλέξγεηαο θαηαγγέιιεη ηελ εξγνδνζία ηεο ΡΝΜΝΡΖΠ
ΑΔ, ζπκθεξόλησλ Θαινγξίηζα, πνπ πξνζπαζεί γηα άιιε κηα θνξά λα
βγάιεη παξάλνκε ηε δίθαηε απεξγία ησλ εξγαδνκέλσλ. Κε ηηο ζπλήζεηο
πξαθηηθέο ηεο ΡΝΜΝΡΖΠ ΑΔ, ε εξγνδνζία έζηεηιε εμώδηθν ην απόγεπκα ηεο
Ρεηάξηεο 24 Γελάξε γηα δίθε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην πξσί ηεο Ξέκπηεο
25 Γελάξε. Ζ εξγνδνζία ζέιεη λα βγεη ε απεξγία πνπ θεξύρζεθε γηα ηελ
Ξαξαζθεπή 26 Γελάξε, ύζηεξα από Ππλέιεπζε κε καδηθή παξνπζία θαη
ςεθνθνξία, παξάλνκε θαη θαηαρξεζηηθή ηζρπξηδόκελε όηη ην εηαηξηθό
ζσκαηείν είλαη πην αληηπξνζσπεπηηθό από ην Θιαδηθό, όηη ε εηαηξεία θάλεη
έξγα θνηλήο σθειείαο, άξα ε απεξγία πξέπεη λα πξνθεξπρζεί κε ηε
ρξνλνβόξα δηαδηθαζία πνπ ηζρύεη γηα ηηο πξώελ ΓΔΘΝ, όηη νη εξγαδόκελνη
δελ απνιύζεθαλ, αιιά νηθεηνζειώο απνρώξεζαλ, όηη νη απνδνρέο έρνπλ
θαηαβιεζεί ζε κεγάιν πνζνζηό, θαη όηη έρνπλ ιεθζεί όια ηα κέηξα γείαο
& Αζθάιεηαο ζηνπο εξγαζηαθνύο ρώξνπο.
Όπνηνο γλσξίδεη ηη ζεκαίλεη ΣΟΞΟΣΗ ΑΔ, δελ εθπιήζζεηαη από ην
ρσξίο όξηα ζξάζνο ηεο εξγνδνζίαο!...
Ξξώηα απ’ όια ε ίδηα ε εξγνδνζία, ζηε ρζεζηλή ζπγθέληξσζε δηακαξηπξίαο
Πσκαηείνπ θαη εξγαδνκέλσλ ζηα θεληξηθά γξαθεία ζηε Λέα Πκύξλε, αθνύ
εμαζθάιηζε ηελ παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο, δήισζε όηη δελ κηιάεη κε ην
Θιαδηθό Πσκαηείν. Πηε ζπλέρεηα απνθάιεζε ην εηαηξηθό ζσκαηείν σο
«Τπεξεζηαθό», απνθαιύπηνληαο πνηνο ην έθηηαμε θαη γηα πνην
ιόγν. Έλα αλύπαξθην ζηελ πξάμε Πσκαηείν, ν θεξόκελνο σο πξόεδξνο
ηνπ νπνίνπ, αληί λα παιεύεη ελάληηα ζηελ εξγνδνζία γηα ηηο άζιηεο
εξγαζηαθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ επηρείξεζε, εθζηνκίδεη
ζπθνθαληίεο θαη απεηιέο ελάληηα ζε ζπλαδέιθνπο θαη ζηε Γηνίθεζε ηνπ
Θιαδηθνύ Πσκαηείνπ Δλέξγεηαο, δείρλνληαο αθόκα πην θαζαξά όηη απηό ην
«ζσκαηείν» είλαη θαηαζθεύαζκα θαη εξγαιείν ηεο εξγνδνζίαο, πνπ
θηηάρηεθε γηα λα εκπνδίζεη ηε δξάζε ησλ εξγαδόκελσλ.
Ρν εμώδηθν πνπ απέζηεηιε ε εξγνδνζία πξνο ην Πσκαηείν, αθηέξσλε
έθηαζε αλαπηύζζνληαο ην ζθεπηηθό όηη εθεί πνπ ππάξρεη επηρεηξεζηαθό
Πσκαηείν δελ κπνξεί ην Θιαδηθό λα αληηπξνζσπεύεη ηνπο εξγαδόκελνπο.

Δκείο απαληάκε όηη είλαη δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ λα επηιέγνπλ ζε πνην
Πσκαηείν ζα νξγαλώλνληαη θαη από πνην Πσκαηείν ζα εθπξνζσπνύληαη!
Γελ είλαη ππόζεζε ηεο εξγνδνζίαο, νύηε ηνπ θξάηνπο. Γη’ απηό θαη νη
εξγαδόκελνη ηνπ ΡΝΜΝΡΖ ζηα έξγα ΓΔΓΓΖΔ, είλαη νξγαλσκέλνη ζηε
ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία ζην Θιαδηθό Πσκαηείν Δλέξγεηαο.
Ζ εξγνδνζία έρεη ην ζξάζνο λα παξνπζηάδεη ηηο απνιύζεηο σο νηθεηνζειείο
απνρσξήζεηο, ελώ παξάιιεια απέιπζε θαη εξγαδόκελνπο πνπ βξίζθνληαη
ζε επίζρεζε εξγαζίαο. Ρν «νη απνδνρέο έρνπλ θαηαβιεζεί ζε κεγάιν
πνζνζηό» ζεκαίλεη όηη νη εξγαδόκελνη είλαη απιήξσηνη 2 έσο θαη 5 κήλεο.
Όζνλ αθνξά ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ γείαο & Αζθάιεηαο, είλαη ελδεηθηηθό
όηη ζε έιεγρν πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ζρεηηθή Δπηζεώξεζε ζην εξγνηάμην
ηνπ Βνηαληθνύ, δηαπίζησζε 13 παξαλνκίεο, αλάκεζα ζηηο νπνίεο είλαη θαη ε
έιιεηςε WC! Θαη κε όια ηα παξαπάλσ ε εξγνδνζία απαηηεί εηδηθή
κεηαρείξηζε σο πξνο ηελ θήξπμε απεξγίαο!
Έρνπλ πάξεη αέξα από ηηο λνκνζεηηθέο δηεπθνιύλζεηο ηεο θπβέξλεζεο
ΠΟΗΕΑ – ΑΛΔΙ πξνο ηνπο εξγνδόηεο, κε ζηόρν ηε θίκσζε ησλ θιαδηθώλ
Πσκαηείσλ. Σν ζξάζνο ηνπο πξνθαλέζηαηα δελ έρεη όξηα. Απηό
νθείιεηαη ζηελ αθόξεζηε δίςα ηνπο γηα θέξδε, θέξδε πνπ βγαίλνπλ
από ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ.
Σνπο είλαη κεγάιν εκπόδην όκσο ε δξάζε ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ
είλαη ζπζπεηξσκέλνη ζην Κιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο. Γξάζε πνπ
όια απηά ηα ρξόληα εκπόδηζε ηελ εξγνδνζία λα ηνπο μεδνπκίζεη
αθόκα πεξηζζόηεξν.
Γηα απηό θαη ε κόλε ιύζε ησλ εξγαδόκελσλ είλαη λα ζπλερίζνπλ
ηνλ δξόκν πνπ έρνπλ δηαιέμεη, αθόκα πην πεηζκσκέλνη θαη
ελσκέλνη, καδί κε ην ηαμηθό ζσκαηείν ηνπο!

Δξγάηεο ελσκέλνη, πνηέ ληθεκέλνη!
Ρελ Παξαζθεπή 26 Γελάξε, ζπγθεληξσλόκαζηε ζην εξγνηάμην
ζην Βνηαληθό (Αγ. Άλλεο & Αγ. Ξνιπθάξπνπ) ζηηο 6 π.κ.
Ππκκεηέρνπκε καδηθά ζηελ θηλεηνπνίεζε ζηηο 9 π.κ. ζην
εηξελνδηθείν Καιιηζέαο (Ι. Βεληδέινπ 273 & Πόισλνο), όπνπ
ζα εθδηθάδνληαη ηα αζθαιηζηηθά κέηξα θαηά ηεο εηαηξείαο.

