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ΔΕΝ ΚΡΑΣΑΝΕ ΟΤΣΕ ΣΑ ΠΡΟΥΗΜΑΣΑ… 
 

Τν Κιαδηθό Σωκαηείν Ελέξγεηαο θαηαγγέιιεη ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο, πνπ κε ηε 

ζηάζε ηνπ θάλεη πιάηεο ζηελ εξγνδνζία ηεο ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο, 
ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο. 

Τνλ ηειεπηαίν κήλα ην Σωκαηείν θαη νη εξγαδόκελνη ηεο ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ έρνπκε 
επαλεηιεκκέλα δεηήζεη λα γίλεη ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

Υπνπξγείνπ γηα λα ζπδεηεζνύλ ηα θιέγνληα δεηήκαηα ηωλ εξγαδόκελωλ (κε 
θαηαβνιή δεδνπιεπκέλωλ, απνιύζεηο, κέηξα αηνκηθήο πξνζηαζίαο, θιπ). Με 

ηειέθωλα, mail θαη καδηθή παξάζηαζε έμω από ην Υπνπξγείν έρεη ππνβιεζεί 
πνιιέο θνξέο αίηεκα γηα ζπλάληεζε. Πξνθιεηηθά όκωο ην Υπνπξγείν απνθεύγεη 

λα δώζεη απάληεζε γηα ην αλ ζα γίλεη ή όρη. 

Με ηνλ ηξόπν απηό ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο έκκεζα, αιιά μεθάζαξα, δίλεη ρώξν 

ζηελ εξγνδνζία λα ζπλερίδεη ηελ επίζεζή ηεο ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο, κε 
απνιύζεηο θαη εθδηθεηηθέο αγωγέο πξνο ηνπο ζπλαδέιθνπο. 

Σαλ λα κελ έθηαλε απηό, ρζεο (15/03/18), ζην εηξελνδηθείν Καιιηζέαο, όπνπ 
εθδηθαδόηαλ ε αίηεζε γηα επηβνιή αζθαιηζηηθώλ κέηξωλ γηα ηα δεδνπιεπκέλα 

ηωλ εξγαδνκέλωλ, ε πιεπξά ηεο εξγνδνζίαο βξήθε έλαλ «απξόζκελν» 

ζύκκαρν. Υπάιιεινο από ηε λνκηθή ππεξεζία ηνπ ΔΕΔΔΗΕ, βξέζεθε ζην 
πιεπξό ηεο εηαηξείαο ζπκθεξόληωλ Καινγξίηζα, δεηώληαο θαη απηόο αλαβνιή. 

Όινη καδί, ινηπόλ απέλαληη ζηνπο εξγάηεο! Σπγραξεηήξηα! Δελ θξαηάηε νύηε ηα 
πξνζρήκαηα…  

Γηα άιιε κηα θνξά θαίλεηαη όηη ε θπβέξλεζε, ην θξάηνο ζπλνιηθά, ζηελ 
πξαγκαηηθόηεηα δνπιεύεη γηα ηνπο εξγνιάβνπο, γηα ην θεθάιαην, θαη όρη γηα 

ηνπο εξγαδόκελνπο. Καη απηή ηελ δνπιεηά ηελ θάλεη ζωζηά! 

Οη εξγαδόκελνη πξέπεη λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα θαη λα πξνζαλαηνιίδνπλ ηελ 

πάιε ηνπο ελάληηα όρη κόλν ζηνλ εθάζηνηε εξγνδόηε ηνπο, αιιά ελάληηα ζε 
όινπο ηνπο κεγαινεπηρεηξεκαηίεο θαη ην θξάηνο ηνπο. 

Τν επόκελν αγωληζηηθό ξαληεβνύ ηωλ εξγαδνκέλωλ είλαη ηελ Σπίτη 20 Μάπτη 
στο σςλλαλητήπιο τος ΠΑΜΕ 6:30 μ.μ. στην Ομόνοια (πξνζπγθέληξωζε 

ζηηο 6 κ.κ. ζηελ πιαηεία Κάληγγνο), δηεθδηθώληαο κε ηνπο ππόινηπνπο 
εξγαδόκελνπο ΣΣΕ κε απμήζεηο.  

Οη εξγαδόκελνη ζα απαηηήζνπλ μαλά ζπλάληεζε κε ηελ πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ππνπξγείνπ ηελ Πέμπτη στιρ 10 π.μ. κε παπάσταση έξω από το Τποςπγείο 
Επγασίαρ. 
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