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Στην συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2009 στα
γραφεία της Οµοσπονδίας µας, στην οποία συµµετείχαν εκτός της
διοίκησης της οµοσπονδίας µας, εργαζόµενοι και εκπρόσωποι της
διοίκησης της εταιρεία σας, συµφωνήθηκε πέραν των άλλων οι
εργαζόµενοι να πληρώνονται στις ηµεροµηνίες που εδώ και πάρα πολλά
χρόνια έχει καθιερώσει η εταιρεία σας, δηλαδή στις 15 και στις 30 κάθε
µήνα. Επίσης συµφωνήθηκε ότι στις ανωτέρω ηµεροµηνίες εκτός των
δεδουλευµένων θα εξοφλείτο και ένα µέρος των χρηµάτων από αυτά που
οφείλετε στους εργαζόµενους.
Με λύπη µας πληροφορηθήκαµε ότι δεν τηρείτε από µέρους σας αυτή
η συµφωνία και δεν πληρώσατε ως οφείλατε τους εργαζόµενους που
συµµετείχαν στην επίσχεση εργασίας στις 15/9 και 15/10/2009,
αθετώντας έτσι την συµφωνία µας βάσει της οποίας οι εργαζόµενοι
σταµάτησαν την επίσχεση εργασίας, αντίθετα οι εργαζόµενοι στην
εταιρεία που δεν συµµετείχαν στην επίσχεση εργασίας πληρώθηκαν
κανονικά τις ηµεροµηνίες αυτές.
Σας καλούµε να επανεξετάσετε την εκδικητική αυτή θέση σας
απέναντι σε εργαζόµενους που δίκαια και νόµιµα διεκδίκησαν τα
δικαιώµατά τους , να σταµατήσετε εδώ και τώρα τον απαράδεκτο αυτό
διαχωρισµό των εργαζοµένων και να υλοποιήσετε τα συµφωνηθέντα σε
ότι αφορά τις πληρωµές των εργαζοµένων.
Θεωρούµε ότι οι συµφωνίες θα πρέπει να τηρούνται απόλυτα για να
διασφαλίζονται οι καλές σχέσεις εργαζοµένων και εργοδοτών, ώστε να
υπάρχει εργασιακή ειρήνη προς όφελος αµφοτέρων των πλευρών. Σε
αντίθετη περίπτωση καθιστούµε σαφές ότι θα είµαστε στη δυσάρεστη
θέση να προχωρήσουµε σε δυναµικές κινητοποιήσεις για να
υποχρεωθείτε να τηρήσετε τις δεσµεύσεις που έχετε αναλάβει.
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