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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι-σες
Η
δηµιουργία
του
Πανελλήνιου
κλαδικού
σωµατείου
εργατοϋπαλλήλων βαρειάς βιοµηχανίας «Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» έχει σχεδόν
ολοκληρωθεί. Βάσει των πληροφοριών µας, το Πρωτοδικείο της Αθήνας
θα έχει εντός του Αυγούστου ολοκληρώσει τις διαδικασίες έγκρισης του
Καταστατικού.
Το σωµατείο, που δηµιουργείται µε πρωτοβουλία της Οµοσπονδίας
µας, στοχεύει πρωταρχικά και κύρια να καλύψει το υφιστάµενο κενό και
να δώσει τη δυνατότητα έκφρασης και εκπροσώπησης σε εργασιακούς
χώρους που για τυπικούς λόγους δεν αντιπροσωπεύονται από
πρωτοβάθµια εργοστασιακά σωµατεία, αλλά επίσης και σε συναδέλφους
εργοστασιακών σωµατείων να ενδυναµώσουν µε την εγγραφή τους στο
κλαδικό µας σωµατείο τις διεκδικήσεις για καλύτερες συνθήκες εργασίας
και για τη διασφάλιση των ασφαλιστικών, εργασιακών, οικονοµικών και
κοινωνικών µας δικαιωµάτων.
Αποφασίσαµε τη δηµιουργία του νέου κλαδικού σωµατείου
εκτιµώντας ότι οι εργασιακές σχέσεις στο χώρο της βαρειάς βιοµηχανίας
τείνουν να διαµορφωθούν αποκλειστικά εις βάρος των εργαζοµένων.
Προβλήµατα, όπως οι ελαστικές µορφές απασχόλησης, οι συµβάσεις
ορισµένου χρόνου, η γενικότερη γκρίζα ζώνη στις εργασιακές σχέσεις µε
τους απασχολούµενους εργαζόµενους είτε σε εργολάβους είτε σε εταιρίες
θα αντιµετωπισθούν καλύτερα και πιο αποτελεσµατικά µε τη δηµιουργία
ενός συµπαγούς και δυνατού πρωτοβάθµιου κλαδικού σωµατείου.
Απευθυνόµαστε, εκτός των άλλων, στους ονοµαζόµενους
ενοικιαζόµενους – εργολαβικούς συναδέλφους που απασχολούνται στα
Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα και σε οποιοδήποτε άλλο εργασιακό
χώρο, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια και αντίθεση µας και
πιστεύοντας ακράδαντα, ότι είναι απαράδεκτο το εργασιακό καθεστώς
που εφαρµόζεται σε αυτούς. Νόµοι που ψηφίστηκαν από την κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν να ισχύουν και µε την κυβέρνηση της Ν∆

εκµεταλλεύονται την ανάγκη των συναδέλφων αυτών για εργασία και
δηµιουργούν ένα σύγχρονο δουλεµπόριο µε κατάφορα άνισες
οικονοµικές και άλλες συνθήκες µε τους µόνιµους εργαζόµενους στους
χώρους αυτούς.
Κύριοι της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ έχετε την πλήρη ευθύνη για την
ψήφιση και εφαρµογή αυτών των νόµων που επιβάλλουν τριτοκοσµικές
και µεσαιωνικές συνθήκες στους εργαζόµενους. Οφείλετε σαν ελάχιστη
ένδειξη µεταµέλειας προς τους συναδέλφους αυτούς που τους
υποχρεώσατε να εργάζονται κάτω από το µειωτικό αυτό καθεστώς για
αρκετά χρόνια, να δροµολογήσετε πρωτοβουλίες για την άµεση
µονιµοποίησή τους, χωρίς περαιτέρω κωλυσιεργίες .
Καλούµε όλες τις πολιτικές δυνάµεις και τις συνδικαλιστικές
οργανώσεις να στηρίξουν την προσπάθεια για την κατάργηση της
συνέχισης αυτού του εγκλωβισµού των εργαζοµένων συναδέλφων στο
απαράδεκτο αυτό καθεστώς.
Καθιστούµε σαφές προς πάσα κατεύθυνση ότι κάθε προσπάθεια
περαιτέρω βλαπτικής µεταβολής των εργασιακών σχέσεων των
συναδέλφων αυτών θα αποτελέσει για εµάς αιτία πολέµου και µε όλες τις
δυνατότητες που έχει η οµοσπονδία µας θα αγωνισθούµε δίπλα στους
ήδη κατάφορα αδικηµένους «ενοικιαζόµενους» εργαζόµενους.
Συνάδελφοι-σες,
Θεωρούµε ότι η πρωτοβουλία αυτή, την οποία η οµοσπονδία µας µε
αίσθηµα ευθύνης ανέλαβε για τη δηµιουργία του νέου κλαδικού
σωµατείου και η οποία ενεργά στηρίχθηκε από όλους εσάς µέχρι τώρα µε
την εγγραφή σας και την ολόθερµη συµπαράσταση σας , πρέπει να έχει
συνέχεια στην ενεργή συµµετοχή όλων µας, στην ανάδειξή µας στα
διάφορα όργανα καθώς και στις µελλοντικές εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις
του σωµατείου. Πρέπει όλοι να αγωνισθούµε προσβλέποντας σε
καλύτερες και πιο ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις για όλους τους
εργαζόµενους.
Η προσωρινή διοίκηση του σωµατείου θα ενηµερώνει µέσω του website και των τηλεφωνικών συνδέσεων της οµοσπονδίας µας για τις
εξελίξεις στο θέµα της ολοκλήρωσης της δηµιουργίας του νέου
σωµατείου καθώς και για την ηµεροµηνία των αρχαιρεσιών.
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