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Κάλεσμα του σωματείου εργαζομένων

Με νέο συλλαλητήριο στο χώρο των διοδίων της υποθαλάσσιας ζεύξης Πρέβεζας την
Πέμπτη στις 2 το μεσημέρι απαντούν οι απολυμένοι στα διόδια που βρέθηκαν στο δρόμο
μετά από 13χρόνια δουλειάς. Να θυμίσουμε ότι μετά από τις οκταήμερες κινητοποιήσεις οι
απολυμένοι απομακρύνθηκαν τη Δευτέρα το μεσημέρι από τα γκισέ των εισιτηρίων από
ισχυρή αστυνομική δύναμη μετά και από μήνυση του υπεύθυνου της εταιρείας.

Από την ένταση και την συμπλοκή που δημιουργήθηκε υπήρξαν μικροτραυματισμοί
συγκεντρωμένων και ενός αστυνομικού. Οι 18 απολυμένοι της ζεύξης, οι συμβάσεις των
οποίων έληξαν στις 31 Δεκεμβρίου και η εταιρία δεν τις ανανέωσε επιλέγοντας να
προσλάβει νέα άτομα με χαμηλούς μισθούς, παρέμεναν εκεί για οκτώ ημέρες με σηκωμένες
τις μπάρες των διοδίων μη επιτρέποντας στους νεοπροσληφθέντες να αναλάβουν
καθήκοντα.

Οι απολυμένοι των διοδίων δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους,
διεκδικώντας την επαναπρόσληψη των 5 απολυμένων συναδέλφων τους, τεχνικών που
είχαν απολυθεί στις 31 Οκτωβρίου, την καταβολή των δεδουλευμένων τους, την μετατροπή
των συμβάσεων τους σε αορίστου χρόνου καθώς και τη συνέχιση της εργασίας τους το
2015. Στο πλευρό των εργαζομένων βρίσκονται Εργατικά Κέντρα, σωματεία, δυνάμεις του
ΠΑΜΕ, του ΣΥΡΙΖΑ, του Κ.ΚΕ καθώς και φορείς από την Πρέβεζα, την Λευκάδα και την
Αιτωλοακαρνανία
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Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πρέβεζας με ανακοίνωσή του καταγγέλλει την βίαιη επίθεση
που δέχτηκαν οι εργαζόμενοι του σταθμού διοδίων Ακτίου από τις αστυνομικές δυνάμεις και
τονίζει «το δόγμα 'νόμος και τάξη' εφαρμόστηκε αυτή τη φορά στους εργαζόμενους των
διοδίων που για 8 ημέρες και εν μέσω εορτών παλεύανε για το αυτονόητο: το δικαίωμα στην
εργασία, αφού η νέα εταιρεία που ανέλαβε την διαχείριση των εν λόγω διοδίων τους
απέλυσε με σκοπό την πρόσληψη νέων φθηνότερων εργαζομένων.

Έτσι στον κατάλογο της ανεργίας που πλήττει τον Νομό μας προστέθηκαν άλλοι 23
εργαζόμενοι. Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο συμπαραστέκεται από την πρώτη στιγμή στους
καθημερινούς αγώνες των εργαζομένων των διοδίων και εκφράζει την αμέριστη στήριξή του
στις κινητοποιήσεις που θα αποφασίσει το σωματείο τους από εδώ και στο εξής, ώσπου να
επέλθει η πλήρης δικαίωσή τους»

Η Γραμματεία Πρέβεζας του ΠΑΜΕ σε ανακοίνωσή της σημειώνει μεταξύ άλλων:
«Χαιρετίζουμε την αντοχή και την αποφασιστικότητα που δείχνουν οι εργαζόμενοι των
διοδίων και τους εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας. Ο αγώνας μπορεί και
πρέπει να συνεχιστεί με όλες τις μορφές». Με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ Πρέβεζας
«συμπαρίσταται και εκφράζει την αλληλεγγύη του στο δίκαιο αγώνα των απολυμένων που
έρχονται να προστεθούν στη στρατιά των ανέργων που έχει δημιουργήσει η εφαρμοζόμενη,
ανάλγητη μνημονιακή πολιτική». Η Τομεακή Οργάνωση Πρέβεζας-Λευκάδας του ΚΚΕ
καταγγέλλει «με τον πιο απερίφραστο τρόπο την επέμβαση της Αστυνομίας ενάντια στους
εργαζόμενους του σταθμού διοδίων του Ακτίου, επισημαίνοντας ότι η καταστολή ενάντια
στον αγώνα των εργαζομένων έρχεται ως συνέχεια της πολιτικής που πετάει στο δρόμο
τους εργαζόμενους του σταθμού, χρωστώντας τους μάλιστα ακόμα κάποιους μισθούς και τα
επιδόματα από το 2014».Τέλος η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ με ανακοίνωση της «χαιρετίζει τους
αγωνιζόμενους εργαζόμενους των διοδίων και καταγγέλλει την επέμβαση της αστυνομίας
στο χώρο δουλειάς τους» και καλεί σε μαζική στήριξη των κινητοποιήσεων που θα
αποφασίσει το σωματείο από εδώ και πέρα με αρχή το αυριανό συλλαλητήριο.
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