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    ΠΕΙΡΑΙΑΣ  9/3/2015, Α.Π: 30     

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 
 
Θέμα: Ψήφισμα αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της CocaCola Θεσσαλονίκης 

 

Συνάδέλφισσες, συνάδελφοι 

Οι  εργαζόμενοι στην CocaCola Θεσσαλονίκης δίνουν έναν μεγάλο απεργιακό αγώνα 

εδώ και 17 μήνες με αίτημα την ακύρωση όλων των απολύσεων και την επαναλειτουργία 

του εργοστασίου. 

Συγκεκριμένα, τον Οκτώβριο του 2013 η πολυεθνική ΚΟΚΑ ΚΟΛΑ έβαλε λουκέτο στο 

εργοστάσιό της στη Θεσσαλονίκη. Πέταξε στην ανεργία εκατοντάδες εργαζόμενους 

μεταφέροντας το εργοστάσιό της στη Βουλγαρία, όπως δεκάδες άλλες επιχειρήσεις που 

βρήκαν εκεί φθηνότερους εργαζόμενους αξιοποιώντας την «ελευθερία» κίνησης 

κεφαλαίων, στα πλαίσια της συνθήκης του Μάαστριχτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Οι εργαζόμενοι απάντησαν με απεργιακό αγώνα διαρκείας. Η συνέχιση του αγώνα τους 

γίνεται τώρα και υπόθεση οικονομικής αντοχής, δηλαδή γίνεται υπόθεση όλου του 

συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος. 

Το Σωματείο τους εκφράζοντας τη βούληση όλων των απεργών-μελών του ζητά την 

οικονομική ενίσχυση του οργανωμένου συνδικαλιστικού κινήματος (επισυνάπτουμε την 

ανακοίνωσή τους). 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον αγώνα των 

εργαζομένων στην CocaCola Θεσσαλονίκης. 

Σε αυτό το πλαίσιο: 

- Αποφασίζουμε να ενισχύσουμε οικονομικά το σωματείο των Εργατοϋπαλλήλων 

ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ  3Ε  Θεσσαλονίκης με το ποσό των 100 €. 

- Στηρίζουμε την απόφαση του Σωματείου τους που καλούν τον ελληνικό λαό να 

συμμετάσχει ενεργά στο μποϊκοτάζ των προϊόντων της Coca Cola 3Ε (Amita, Fanta, 

Zero κ.λπ.), μέχρι να ακυρωθούν όλες οι απολύσεις και να επαναλειτουργήσει το 

εργοστάσιο της Θεσσαλονίκης. 
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Σωματείο  Εργατοϋπαλλήλων   
ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ  3Ε  Θεσσαλονίκης 

17ο  χιλ.  Θεσ/νίκης – Πολυγύρου – τηλ:  2310228980 

ΤΡΑΠΕΖΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ  IBAN: GR2201608750000000084799149 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΙΒΑΝ: GR9201102110000021148008697 

Αρ. Πρωτ.  270                                Θεσσαλονίκη  17/2/2015 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Προς 

Όλες τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις και τον Ελληνικό λαό 
 

Οι  εργαζόμενοι στην CocaColaΘεσσαλονίκης δίνουμε έναν μεγάλο 

απεργιακό αγώνα εδώ και 17 μήνες – από την 1η Οκτωβρίου 2013 – με 

αίτημα την ακύρωση όλων των απολύσεων και την επαναλειτουργία του 

εργοστασίου. 

Η συνέχιση του αγώνα μας γίνεται τώρα και υπόθεση οικονομικής 

αντοχής. 

Το Σωματείο μας εκφράζοντας τη βούληση όλων των απεργών-μελών 

του δίνει στη δημοσιότητα τους Τραπεζικούς Λογαριασμούς  μας. 

Πάρτε μέρος στον αγώνα μας ενισχύοντας το απεργιακό 

μας ταμείο και συνεχίζοντας το ΜΠΟΫΚΟΤΑΖ των προϊόντων της  

COCACOLA : AMITA – FANTA – ZEROκ.λ.π.  μέχρι  να 

επαναλειτουργήσει  το  εργοστάσιο. 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΙΒΑΝ:GR2201608750000000084799149 

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - ΙΒΑΝ: GR9201102110000021148008697 

 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε όλους θα αποσταλεί απόδειξη  του Σωματείου.  


