ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΡΙΩΝ
Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση για συμμετοχή σε έκτακτη σύσκεψη που
έγινε σήμερα το απόγευμα στο Δημαρχείο Δερύνειας για τα ζητήματα που πρόεκυψαν μετά
τα απεργιακά μέτρα στη περιοχή Κοκκινοχωρίων μετά από πρωτοβουλία του Δημάρχου
Δερύνειας.
Στη σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Έπαρχος Αμμοχώστου και το Συμβούλιο του
Συμπλέγματος περισυλλογή σκυβάλων περιοχής Κοκκονιχωρίων, επικράτησε καλό και
θετικό κλίμα το οποίο βοήθησε στο να γίνουν συνεννοήσεις και τέλος στο να βρεθούν
τέτοιες ρυθμίσεις στα ζητήματα που έθεταν οι απεργοί με αποτέλεσμα οι ίδιοι να
αποφασίσουν καταρχήν την αναστολή των απεργιακών μέτρων και να επανέλθουν από
απόψε κιόλας στα καθήκοντα τους.
Μέσα στα πλαίσια των συνεννοήσεων που επιτεύχθηκαν είναι ότι την προσεχή Δευτέρα
10/5/2021 αντιπροσωπεία της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα της
Συντεχνίας και του Συμβουλίου του Συμπλέγματος με επικεφαλής τον Έπαρχο Αμμοχώστου
θα συναντηθούν στην Επαρχιακή Διοίκηση Αμμοχώστου για να οριστικοποιηθούν οι
διευθετήσεις που συζητήθηκαν και καταρχήν συμφωνήθηκαν. Επίσης την ίδια μέρα
διευθετήθηκε συνάντηση του Γ.Γ της ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ με το Δήμαρχο Σωτήρας στην παρουσία
και του Έπαρχου Αμμοχώστου αναφορικά με την εργατική διαφορά που συνεχίζει να
υπάρχει στο Δήμο Σωτήρας.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θεωρεί ότι υπό τις περιστάσεις καλό το αποτέλεσμα για τους
εργαζομένους και θέλει να τους ευχαριστήσει για τη διεκδικητική και δυναμική στάση που
επέδειξαν αλλά και την μεγάλη υπευθυνότητα και ωριμότητα τους. Αποδείχτηκε για ακόμα
μια φορά ότι με την σωστή οργάνωση και το συνδικαλιστικό αγώνα αλλά και την υπεύθυνη
στάση των εργαζομένων και των συντεχνιών τους μπορούν να κερδηθούν πολλά.
Η ΣΗΔΗΚΕΚ ΠΕΟ θέλει ακόμα να εξάρει το θετικό και παραγωγικό πνεύμα με το οποίο
αντιμετώπισαν το ζήτημα ο Έπαρχος Αμμοχώστου και το Συμβούλιο του Συμπλέγματος.
Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι συμπαραστάθηκαν και στήριξαν το δίκαιο
αγώνα μας καθώς και τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάστηκαν από τα μέτρα για
την κατανόηση που έδειξαν.
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