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Σε απάντηση των απειλών και εξυβρίσεων του εµφανιζόµενου ως
µετόχου της εταιρεία σας, όπως αυτός συστήθηκε στους εργαζοµένους, κ.
Κολλιού Παύλου, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:
Η Οµοσπονδία, ως δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση νόµιµα
επισκέφθηκε τον χώρο της επιχείρηση σας, εκπροσωπώντας τους
εργαζοµένους σας και όλους τους εργαζοµένους στην χηµική βιοµηχανία,
µε σκοπό να σας υποχρεώσει να τηρήσετε τις εδώ και αρκετό καιρό
συµφωνίες που έχετε κάνει µε τους εργαζόµενους και την Οµοσπονδία.
Προχωρήσαµε σε αυτή την ενέργεια εξαντλώντας όλα τα περιθώρια
του διαλόγου και της υποµονής, διότι η πλευρά σας συνεχώς καταπατά
τις συµφωνίες που έχουµε κάνει και µέχρι και σήµερα εξακολουθείτε να
µην έχετε πληρώσει τα δεδουλευµένα και τα χρέη προς τους
εργαζόµενους.
Σε ότι αφορά τον συγκεκριµένο κύριο:
Κ. Μέτοχε, να είστε απόλυτα σίγουρος ότι η Οµοσπονδία µας, στο
πλαίσιο του ενδιαφέροντος της για τα δικαιώµατα και τα συµφέροντα
των µελών της θα επισκεφθεί πάλι τον χώρο της επιχείρησης
«ΚΑΡΙΠΙ∆Η» και βέβαια θα επιδιώξει αυτή την φορά να συναντήσει και
εσάς προσωπικά για να µας απαντήσετε και εσείς και να µας δώσετε
εξηγήσεις γιατί εξακολουθείτε να στερείται τα δεδουλευµένα και τα χρέη
σας από τους εργαζόµενους.
Θα συνιστούσαµε αντί των µεγαλοστοµιών, ύβρεων και απειλών να
φροντίσετε να είστε συνεπείς µε τις υποχρεώσεις σας προς τους
εργαζόµενους, οι οποίοι έχουν καταλήξει να είναι εδώ και αρκετούς
µήνες χρηµατοδότες της εταιρείας, µη εισπράττοντας τις αποδοχές τους,
για να εµφανίζεστε εσείς ως µέτοχος.
Η Οµοσπονδία µας θα συνεχίσει να αγωνίζεται αδιάκοπα και
ακούραστα τόσο συνδικαλιστικά όσο και νοµικά δίπλα στους
εργαζόµενους αφενός µέχρι να εισπράξουν αυτά που τους οφείλονται
αφετέρου για να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας τους, δίνοντας
ιδιαίτερη προσοχή στα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας της εταιρείας σας.
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