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Χαιθίδα, 15 Μάε 2019  

ΑΛΑΘΟΗΛΩΖ γηα ηε ΚΖ ΑΛΑΛΔΩΖ ΤΚΒΑΖ 

ΤΛΑΓΔΙΦΩΛ ΔΡΓΑΕΟΚΔΛΩΛ ζηολ ΓΔΓΓΖΔ – ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΥΑΙΘΗΓΑ 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Απαηηνύκε λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία ηνπο νη ηξείο ζπλάδειθνη, πνπ 
κεηά από 20 θαη πιένλ ρξόληα βξίζθνληαη ζην δξόκν θαη κάιηζηα ρσξίο 

απνδεκίσζε, ελώ όια απηά ηα ρξόληα πιεξσλόληνπζαλ κε ςίρνπια. 

Οη ζπλάδειθνη εξγάδνληαη ζηελ πεξηθεξεηαθή απνζήθε ηνπ ΔΕΔΔΗΕ ζηε 
Δξνζηά – Αλδεδώλαο ηνπ δήκνπ Χαιθίδαο. Όια απηά ηα ρξόληα είλαη απηνί 

πνπ έβγαδαλ ην κεγαιύηεξν θαη δπζθνιόηεξν θνκκάηη ηεο δνπιεηάο ζε 
ζπλζήθεο επηθίλδπλεο θαη αλζπγηεηλέο, θαζώο ν ρώξνο θηινμελεί 

εκπνηηζκέλνπο κε ρεκηθά ζηύινπο θαη κεηαζρεκαηηζηέο πνπ εθπέκπνπλ 

αθηηλνβνιία. Είλαη απηνί πνπ όια απηά ηα ρξόληα έθαλαλ ηηο θνξηώζεηο θαη 
εθθνξηώζεηο ησλ ζηήισλ θαη άιισλ πιηθώλ κε κεραληθά κέζα, αιιά θαη 

ρεηξσλαθηηθά. Σαπηόρξνλα αλαιάκβαλαλ εξγαζίεο πέξα ησλ αξκνδηνηήησλ 
γηα ηηο νπνίεο είραλ πξνζιεθζεί, όπσο ε εμαγσγή ιαδηώλ από ηνπο 

κεηαζρεκαηηζηέο, ν θαζαξηζκόο ηνπ ρώξνπ, αιιαγή ιακπηήξσλ θσηηζκνύ, 
θαηαγξαθή κεηαζρεκαηηζηώλ κε ζεηξηαθνύο θαη πνιιά αθόκα. Είλαη απηνί 

πνπ βξίζθνληαλ ζην πόζην ηνπο κε ρηόληα, βξνρέο θαη θαηαηγίδεο, θαζώο 
αηζζαλόληνπζαλ ηελ επζύλε γηα λα κε κείλνπλ νιόθιεξεο πεξηνρέο ρσξίο 

ειεθηξηζκό. Παξόια απηά ήηαλ νη ρεηξόηεξα ακεηβόκελνη ηνπ ρώξνπ, κε 
απνδνρέο πείλαο, δνύιεπαλ κέζσ εξγνιάβσλ όια απηά ηα ρξόληα, ρσξίο 

λα ιείςνπλ νύηε κηα κέξα, γηαηί ήηαλ απαξαίηεηνη γηα λα βγεη ε δνπιεηά. 

Πξηλ 3 ρξόληα δηαπίζησζαλ όηη πέξα όισλ απηώλ, θαηαπαηώληαη θαη ηα 

δηθαηώκαηα πνπ ππνηίζεηαη όηη είραλ. Όηη δελ ηνπο δήισλαλ σο ρεηξηζηέο, 
δελ ηνπο έβαδαλ βαξέα θαη αλζπγηεηλά έλζεκα θαη ην ηειεπηαίν έηνο δελ 

ηνπο δήισλαλ σο εξγαδόκελνπο ζην ρώξν, αιιά αιινύ, ελώ ζπλέρηδαλ λα 
εξγάδνληαη ζηελ απνζήθε κέρξη ηε ιήμε ηεο ζύκβαζεο! Παξά ηε κε 

ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο έξγνπ, ν ΔΕΔΔΗΕ δελ πξνρώξεζε ζε 
θακία ελέξγεηα θαηαγγειίαο ηεο. 

ηηο 31 Μαξηίνπ πνπ έιεγε ε ζύκβαζε κε ηνλ ηειεπηαίν εξγνιάβν ζηνλ 

νπνίν εξγάδνληαλ, γηα πξώηα θνξά κεηά από 20 θαη πιένλ ρξόληα, δελ 

ηνπο πξνζέιαβε ν λένο εξγνιάβνο, ελώ ηαπηόρξνλα εμαπνιύζεθε 
ηξνκνθξαηία ζηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ρώξνπ, γηα λα κελ ηνπο ζηεξίμνπλ 

ζην δίθαην αίηεκα ηνπο λα επηζηξέςνπλ ζηελ εξγαζία. 
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Απηέο είλαη νη εξγνιαβνπνηήζεηο πνπ εδώ θαη ρξόληα έρνπλ κπεη ζηνλ 

θιάδν ηεο ελέξγεηαο. Απηά είλαη απνηειέζκαηά ηνπο. 

Δδώ θαη ηώρα λα ζηακαηήζεη ηο αίζτος ασηό, οη ζσλάδειθοη λα 
επηζηρέυοσλ ζηελ εργαζία ηοσς κε εργοδόηε ηολ ΓΔΓΓΖΔ γηα ηολ 

οποίο επί ηες οσζίας εργάδοληαη εδώ θαη 20 τρόληα. 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπ ρώξνπ λα ζηεξίμνπλ απηήλ ηελ 

πξνζπάζεηα, είλαη θέξδνο γηα όινπο καο λα κελ εξγνιαβνπνηνύληαη 
ηκήκαηα, λα κελ θαηαπαηώληαη εξγαζηαθά δηθαηώκαηα. 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ζπζπεηξσζνύλ ζην Κιαδηθό καο 

πλδηθάην θαη λα δηεθδηθήζνπκε όινη νη εξγαδόκελνη καδί, ελάληηα ζηελ 
πνιηηηθή πνπ καο δηαρσξίδεη γηα λα κπνξεί λα καο ηζαθίζεη πην εύθνια 

όινπο. Να παιέςνπκε: 

 Γηα κόληκε ζηαζερή δοσιεηά κε πιήρε δηθαηώκαηα γηα όιοσς. 

 Γηα ίζε ακοηβή γηα ίζε εργαζία. 
 Γηα κηζζούς θαη αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα αληίζηνηρα κε ηηο 

απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επνρήο καο. 
 Δλάληηα ζε θάζε θξνύζκα εργοδοηηθής ηροκοθραηίας. 
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