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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Το τελευταίο διάστηµα τα προβλήµατα στις χηµικές βιοµηχανίες που
εκπροσωπούµε, οξύνονται ολοένα και περισσότερο, µε σηµαντικότερο εξ
αυτών τη µείωση προσωπικού.
Πολλές επιχειρήσεις των κλάδων µας έχουν προβεί σε µείωση
προσωπικού είτε µε οικειοθελείς αποχωρήσεις, δίνοντας κάποια κίνητρα
στους εργαζοµένους, είτε µε τον κλασικό τρόπο της απόλυσης. Σε καµµία
επιχείρηση δεν γίνεται αντικατάσταση των συναδέλφων που
συνταξιοδοτούνται µε νέες προσλήψεις και αυτό έχει αντίκτυπο στα
κλαδικά Σωµατεία, που στήριζαν επί σειρά ετών τους εργαζοµένους σε
µικρές εταιρείες, και σήµερα αδυνατούν να συνεχίσουν τη δράση τους.
Κατά το διάστηµα που µεσολάβησε από το εκλογοαπολογιστικό µας
Συνέδριο µέχρι σήµερα, η Οµοσπονδία µας, στην προσπάθειά της να
προλάβει τις εξελίξεις, πραγµατοποίησε τρεις τριµερείς συναντήσεις στο
Υπουργείο Εργασίας µε τον υφυπουργό κ. Κουτρουµάνη και το γενικό
Γραµµατέα του Υπουργείου. Πολλές φορές δε, έχουµε προσφύγει σε
διάφορες Επιθεωρήσεις Εργασίας προκειµένου να υπερασπιστούµε τα
δικαιώµατα των εργαζοµένων, απαιτώντας συνήθως την καταβολή των
δεδουλευµένων τους.
Οι συνάδελφοί µας στην εταιρεία “ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ” αντιµετωπίζουν
έντονα προβλήµατα, ακόµα και σε επίπεδο επιβίωσης, καθώς εδώ και
µήνες η εργοδοσία της εταιρείας, επικαλούµενη οικονοµικά προβλήµατα,
δεν τους έχει καταβάλει τα δεδουλευµένα τους, αθετώντας τη συµφωνία
στην οποία η διοίκηση, οι εργαζόµενοι και η Οµοσπονδία µας είχαν
προβεί. Συνεπεία αυτού, οι εργαζόµενοι αναγκάστηκαν να προβούν σε
επίσχεση εργασίας και σε κατάληψη του εργοστασίου µέχρι που σήµερα
ο αγώνας τους εν µέρει δικαιώθηκε µε την καταβολή ενός ποσού των
δεδουλευµένων τους που αντιστοιχεί στο δώρο των Χριστουγέννων και
στον ∆εκέµβριο 2009. Πλέον διαπραγµατευόµαστε και είµαστε κοντά
στο κλείσιµο µιας νέα συµφωνίας µε την εργοδοτική πλευρά, ελπίζοντας
ότι αυτή τη φορά η εργοδοσία, έχοντας πλέον συνειδητοποιήσει ότι οι
εργαζόµενοι είναι η σηµαντικότερη επένδυση για την εταιρεία, θα

τηρήσει τους όρους της αποβλέποντας στην εύρυθµη λειτουργία της
επιχείρησης.
Η σύγχρονη πρακτική των επιχειρήσεων που θέλει τους εργαζοµένους
εξιλαστήρια θύµατα της κρίσης µας βρίσκει κάθετα αντίθετους. ∆ε θα
δεχθούµε να πληρώσουν για µια ακόµα φορά οι εργαζόµενοι, που επί
σειρά ετών αγωνίζονταν για την ευµάρεια των επιχειρήσεων και των
διοικήσεών τους.
∆ηλώνουµε ότι θα αντιταχθούµε και θα αντιδράσουµε µαζικά και
αγωνιστικά, µε όλες τις δυνάµεις που διαθέτουµε, προκειµένου να
ακυρωθούν στην πράξη τέτοιου είδους πρακτικές.
Για µια ακόµα φορά τονίζουµε ότι η Οµοσπονδία µας θα σταθεί στο
πλευρό των Σωµατείων - µελών µας για οποιοδήποτε πρόβληµα
αντιµετωπίζουν, µε διάθεση να βοηθήσουµε προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση, αρκεί βέβαια να ζητήσουν τη συνδροµή µας.
Τέλος, εν όψει της καταγγελίας των κλαδικών µας συµβάσεων για το
2010, καλούµε τις διοικήσεις των Σωµατείων – µελών µας που επιθυµούν
να θέσουν κάποιο κλαδικό τους πρόβληµα, να συµµετάσχουν στη
σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 27/01/2010 και ώρα 9.30
π.µ. στα γραφεία της Οµοσπονδίας µας. Σε περίπτωση αδυναµίας
προσέλευσής σας σας παρακαλούµε όπως µας γνωστοποιήσετε τα
θέµατα που σας απασχολούν µέσω e-mail ή fax.
Με συναδελφικούς χαιρετισµούς,
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