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Με αφορμή τις εξελίξεις στην εταιρία «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ» από το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών
Μακεδονίας εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Από νωρίς το πρωί της Παρασκευής 29/06/2018 το Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας και
άλλα Σωματεία του κλάδου πραγματοποίησαν παραστάσεις διαμαρτυρίας στις δύο γειτονικές
εγκαταστάσεις της μελετητικής εταιρείας «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ», δίνοντας μια πρώτη οργανωμένη
αγωνιστική απάντηση στις εκδικητικού χαρακτήρα απολύσεις, στις οποίες προέβη η εταιρεία την
προηγούμενη Τετάρτη.

Οι δύο από τις απολύσεις που έγιναν σχετίζονται άμεσα με τη δράση των συναδέλφων, μέλη του
Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, αλλά και με τη συμμετοχή τους στην πρόσφατη πανελλαδική
απεργία στις 30 Μάη.

Η εργοδοσία για να συγκαλύψει το γεγονός ότι απολύει απεργούς απέλυσε άλλες δύο συναδέλφισσες
με πρόσχημα την "παραγωγικότητά τους" και την εργασιακή τους "συμπεριφορά".

Στόχος της κινητοποίησης ήταν η έμπρακτη αλληλεγγύη στους απολυμένους συναδέλφους/φισσες και
το κάλεσμα του Σωματείου στους εργαζόμενους της εταιρείας για την πραγματοποίηση Γενικής
Συνέλευσης τη Δευτέρα 2/7/2018, με σκοπό την οργάνωση της απάντησης των εργαζομένων στην
τρομοκρατία της εργοδοσίας και τους άθλιους όρους δουλειάς που επιβάλλει η εταιρεία,
αξιοποιώντας όχι μόνο όλο το αντεργατικό νομικό οπλοστάσιο των τελευταίων χρόνων αλλά και
ακόμα πιο αντιδραστικές μεθόδους.

Διακινήθηκε το κείμενο αλληλεγγύης προς τους απολυμένους και το πλαίσιο αιτημάτων, το οποίο και
αποτυπώνει τις πραγματικές και ουσιαστικές διεκδικήσεις των συναδέλφων. Στις παραστάσεις
διαμαρτυρίας παραβρέθηκαν μέλη Σωματείων και των ΔΣ τους, τα οποία συσπειρώνονται επίσης στο
ΠΑΜΕ.

Η εργοδοσία αρνήθηκε τη συνάντηση με αντιπροσωπεία των παρευρισκομένων, στην οποία
συγκαταλέγονταν το ΔΣ του Σωματείου και ο Λεωνίδας Στολτίδης, μέλος της Εκτελεστικής
Γραμματείας του ΠΑΜΕ και γραμματέας του ΕΚΘ.

Στην προσπάθειά της να αποθαρρύνει την επαφή του Σωματείου με τους εργαζόμενους της εταιρείας
κάλεσε περιπολικό της Αστυνομίας, το οποίο αποχώρησε αμέσως μετά την άφιξή του.

Η αντιπροσωπεία και μέλη του Σωματείου τελικά κατάφεραν να μπουν στην κύρια εγκατάσταση της
εταιρείας, όπου παρά τη συνεχή επιθετική συμπεριφορά και χυδαιολογία της εργοδοσίας προχώρησαν
σε ανακοινώσεις στους εργαζόμενους και μοίρασαν σχετικό υλικό, σπάζοντας στην πράξη την
τρομοκρατία.

Χαρακτηριστικό δείγμα της απαράδεκτης στάσης της εργοδοσίας είναι το γεγονός πως αμέσως μετά
τα παραπάνω έσπευσε στη γειτονική δεύτερη εγκατάσταση, όπου εργάζονταν οι απολυμένοι
συνάδελφοι για να εξαπολύσει προσωπική επίθεση και απειλές στον απολυμένο απεργό, που δούλευε
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την τελευταία ημέρα στο κτίριο και για να εμποδίσει την είσοδο των μελών του Σωματείου έκλεισε
τα ρολά της πρόσοψης του κτιρίου, αφήνοντας ανοικτή μόνο μια μικρή πόρτα στην πίσω μεριά του.

Προτίμησε δηλαδή να θέσει τη ζωή των εργαζομένων σε κίνδυνο, στην περίπτωση που θα υπήρχε
ανάγκη να εκκενωθεί το κτίριο (π.χ. σεισμός), από το να συναντηθούν και να συζητήσουν με το
Σωματείο. Και αυτή η απόπειρα της εργοδοσίας έπεσε στο κενό, μετά τη δυναμική παρέμβαση των
Σωματείων στο χώρο.

Αποδεικνύεται ότι αυτό που φοβίζει περισσότερο την εργοδοσία είναι ο συλλογικός και ταξικός
αγώνας. Το να συζητάμε οργανωμένα μεταξύ μας τα ζητήματα που ενιαία αντιμετωπίζουμε και να
διεκδικούμε συλλογικά τη λύση τους. Να διεκδικούμε αυτά που μας αξίζουν. Έτσι και αλλιώς, τη
"συνταγή" της ατομικής λύσης, της μεμονωμένης "διαπραγμάτευσης" με τον εργοδότη και του φόβου
την έχουμε δοκιμάσει και η κατάσταση χειροτερεύει χρόνο με το χρόνο.

Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών πρέπει να γίνουν η αφετηρία για όλους τους συναδέλφους να
συσπειρωθούν σαν μια γροθιά για να σταματήσει τώρα η εταιρεία να μοιάζει με εργασιακό
"κάτεργο". Σήμερα ήταν οι συνάδελφοι, αύριο μπορεί να είσαι εσύ ή οποιοσδήποτε τολμήσει να
αντισταθεί και να αμφισβητήσει την κατάσταση.

Καλούμε σε Γενική Συνέλευση τη ΔΕΥΤΕΡΑ 2/7/18 στις 19:00 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ "ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ".

ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ (ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ ΣΟΥΡΗ Γ. 2).

ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΑΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ!».
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