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ΔΕΗ απεργία λουκέτα θέσεις εργασίας ΣΒΒΕ

«Οι απεργίες στη ΔΕΗ θα οδηγήσουν σε λουκέτα»
Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 2 Ιουλίου 2014, 12:49
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«Οι επαπειλούμενες (πιθανές) επαναλαμβανόμενες απεργίες των εργαζομένων στη ΔΕΗ, με

αντίστοιχες χρονικές διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, εφόσον

πραγματοποιηθούν, θα οδηγήσουν με βεβαιότητα στο κλείσιμο πολλών επιχειρήσεων

μεταποίησης εποχικών και ευπαθών προϊόντων κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, που κατά την

παρούσα περίοδο βρίσκονται στο μέγιστο της παραγωγής τους και απασχολούν χιλιάδες

εργαζόμενους στην περιφέρεια, και θα θέσουν εκτός αγοράς αρκετές από τις επιχειρήσεις

εντάσεως χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας» επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος

Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος.

Όπως σημειώνει ο ΣΒΒΕ, η εφαρμογή πρακτικών του παρελθόντος που οδηγεί στον εκβιασμό

του κράτους, των πολιτών και των επιχειρήσεων, δεν είναι ούτε ανεκτή ούτε αποδεκτή από

κανέναν, ειδικά για μια χρονική περίοδο όπως η τρέχουσα, όπου όλη η κοινωνία έχει

καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για την επιβίωση της ίδιας της χώρας.

«Ενώ στην πρώτη προτεραιότητα όλων μας θα έπρεπε να είναι η προσήλωση στη με κάθε

τρόπο προσέλκυση επενδύσεων, για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τις έχουμε

ανάγκη, και στη μείωση των υπέρογκων τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας, ένα πολύ μικρό

κομμάτι προνομιούχων συμπολιτών μας αποφασίζει να στείλει μήνυμα οπισθοδρόμησης»

προστίθεται στην ανακοίνωση του Συνδέσμου.

Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΒΒΕ, εκπροσωπώντας τη μεταποίηση στη Βόρεια Ελλάδα, καθώς και η

Ένωση Κονσερβοποιών Ελλάδος κάνουν έκκληση να επικρατήσει η λογική, «για να μη γίνουμε

μάρτυρες νέων λουκέτων σε επιχειρήσεις και απώλειας χιλιάδων θέσεων εργασίας,

αποκλειστικά και μόνον με δική τους υπαιτιότητα».

«Η κυβέρνηση θα πρέπει να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόσφορο μέσον για την ομαλή

λειτουργία της οικονομίας» καταλήγει η ανακοίνωση.
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