
2010

0 

 
 

 

 
 

 

31/7/2019 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 
ΓΗΑ ΣΗ ΚΑΘΤΣΔΡΖΔΗ ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΓΔΓΟΤΛΔΤΜΔΝΩΝ ΠΡΟ ΣΟΤ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ 
ΣΖΝ ΔΡΓΟΛΑΒΗΑ ΓΔΓΓΖΔ ΠΔΗΡΑΗΑ 

 
 

Σελ ηειεσηαία εβδοκάδα οη εργαδόκελοη ηες ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ ζηελ εργοιαβία 

δηθηύοσ ΓΔΓΓΖΔ Περηοτή Πεηραηά, βρίζθοληαη ζε θηλεηοποηήζεης, δηεθδηθώληας ηελ 

θαηαβοιή δεδοσιεσκέλωλ. Οη εξγαδόκελνη ζηηο θαηλνύξγηεο εξγνιαβίεο, «αλαγθάζηεθαλ» λα 

δερηνύλ κεηωκέλα κεξνθάκαηα, ζηε ινγηθή όηη ηνπιάρηζηνλ απηά ζα ηα πιεξώλνληαη ζηελ ώξα 

ηνπο. Όκωο ζηελ Πεξηνρή Πεηξαηά, εξγνιαβία πνπ αλέιαβε ε ΟΜΑΓΑ ΚΑΣΑΚΔΤΩΝ, ήδε ππάξρεη 

θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ηωλ δεδνπιεπκέλωλ. 

πλάδειθνη, απέλαληη καο έρνπκε ηα αθεληηθά θαη ηα θόκκαηά ηνπο, ηα θόκκαηα ηνπ 

θεθαιαίνπ, πνπ από θνηλνύ ζπλερίδνπλ ηελ επίζεζε ζηνπο εξγαδόκελνπο θαη ηηο ιαϊθέο νηθνγέλεηεο. 

 Απνδεηθλύεηαη όηη κε ηελ «απειεπζέξωζε» ηωλ αγνξώλ ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, κόλν 

δεηλά έξρνληαη γηα ηνπο εξγαδόκελνπο. Όπνπ θη όπνηε πξνρώξεζε ην άλνηγκα ηωλ αγνξώλ, απηό 

ζπλνδεύηεθε κε επίζεζε ζηα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδνκέλωλ.  

Ζ πείρα κας είλαη κεγάιε. Οη εξγνδόηεο δελ ρνξηαίλνπλ πνηέ, όζν θάλνπκε πίζω ηόζν 

ηνπο αλνίγεη ε όξεμε. Ασηά ηα προβιήκαηα ζα εληαζούλ αθόκα περηζζόηερο κε ηελ εθαρκογή 

ηωλ ζτεδίωλ ηες θσβέρλεζες γηα ηδηωηηθοποίεζε ηοσ ΓΔΓΓΖΔ. 

Ζ «αλάπηπμε» πνπ επαγγειίδνληαη, παηάεη πάλω ζηελ απιεξωζηά ηωλ εξγαδνκέλωλ, ηελ 

θαηάξγεζε ηωλ πκβάζεωλ, ηηο εξγνιαβίεο, ηα ειιηπή κέηξα αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη ηα 

εξγαηηθά αηπρήκαηα. Έηζη ζεζαπξίδνπλ νη εξγνδόηεο. 

Σο Κιαδηθό ωκαηείο Δλέργεηας παιεύεη γηα λα ισζεί ηο πρόβιεκα ηωλ εργαδοκέλωλ. 

Δσζύλες πέρα από ηοσς εργοιάβοσς έτεη θαη ε δηοίθεζε ηοσ ΓΔΓΓΖΔ, ε οποία αλέτεηαη λα 

δηαηωλίδεηαη ασηό ηο πρόβιεκα. Ζ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηωλ εξγαδόκελωλ είλαη ήδε 

επηδεηλωκέλε. Γελ κπνξεί λα ζπλερηζηεί άιιν απηή ε θαηάζηαζε. 

Κακία αλακνλή, θακία ππνηαγή! Μόλν κε ην δπλάκωκα ηνπ ζπλδηθάηνπ, ηε ζπκπόξεπζε κε 

ηηο δπλάκεηο ηνπ ΠΑΜΔ κπνξνύκε λα απαληήζνπκε ζηελ νξγαλωκέλε επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο. 

Απηό πνπ δίλεη ιύζε ζηα πξνβιήκαηά καο είλαη ε ζπζπείξωζε ζην ωκαηείν, ε νξγαλωκέλε πάιε. 
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