ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑ∆ΟΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ
ΤΑΧ. ΚΩ∆.: 104 32
ΤΗΛ: 210 5224674
FAX: 210 5244837
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr
WEBSITE: www.oexbe.gr

ΑΘΗΝΑ, 08 / 06 / 2010
Αρ. Πρωτ.: 604
ΠΡΟΣ: - κ. ΚΑΡΑΣΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟ
∆/ντη Εργοστασίου PACK
Oµίλου Πλαστικών Θράκης
ΚΟΙΝ: - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

____________________________________________________________________________________________

Κύριε ∆/ντά,
Από πληροφορίες, που έχουν γίνει γνωστές στη ∆ιοίκηση της
Οµοσπονδίας µας, θεωρούµε ότι ο τρόπος που διοικείτε το εργοστάσιο
Pack ΑΒΕΕ του οµίλου πλαστικών Θράκης στο Μαγικό Ξάνθης, θίγει
βάναυσα τα εργασιακά δικαιώµατα και θέτει σε ηυξηµένο κίνδυνο την
υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων.
Σας καλούµε άµεσα να
- σταµατήσετε τη συνεχή παρακολούθηση των εργαζοµένων µέσω
κάµερας. Θεωρούµε απαράδεκτο και παράνοµο το µέτρο αυτό, το οποίο
µας παραπέµπει σε άλλες εποχές και άλλες πρακτικές και θίγει
υπέρµετρα την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων.
- αναθέσετε την συστηµατική καθαριότητα των χώρων υγιεινής σε
συγκεκριµένα και εξειδικευµένα άτοµα και όχι σε εργαζόµενους άλλων
ειδικοτήτων εκ περιτροπής. Θα πρέπει να αντιληφθείτε ότι οι
εργαζόµενοι βάσει των συµβάσεών τους αναλαµβάνουν συγκεκριµένες
αρµοδιότητες
και δεν είναι δυνατό να καταπιάνονται µε κάθε
δραστηριότητα του χώρου εργασίας προκειµένου να επωφεληθείτε εσείς
οικονοµικά.
- άρετε την υποχρέωση οι εργαζόµενοι µέσα στην ζέστη της θερινής
περιόδου να υποχρεώνονται να εργάζονται µε χειµερινή ενδυµασία
(µακριά µανίκια), καθώς επίσης να δραστηριοποιηθείτε για την
εγκατάσταση του απαραίτητου κλιµατισµού στους χώρους εργασίας
ώστε να µην τίθεται σε κίνδυνο η υγιεινή και η ασφάλεια των
εργαζοµένων.
- τηρείτε τις εργοδοτικές σας υποχρεώσεις όσον αφορά στο ωράριο
εργασίας και να µην υποχρεώνετε τους εργαζόµενους σε επί πλέον ρεπό
εργασίας.
- σταµατήσετε άµεσα αφενός την εντατικοποίηση της απασχόλησης
των εργαζοµένων και αφετέρου τη συνεχή επίπληξη σε άνευ ουσιαστικής
σηµασίας για την εργασία θέµατα. Σηµειώνουµε ότι τα δύο ανωτέρω

θέµατα θέτουν σε αυξηµένο κίνδυνο την ασφάλεια των εργαζοµένων.
Σας θέτουµε προ των ευθυνών σας και σας καθιστούµε σαφές ότι στο
συγκεκριµένο θέµα θα είµαστε κάθετοι και επίµονοι προκειµένου να
εφαρµοσθεί η νοµοθεσία και να επιβληθούν οι προβλεπόµενες κυρώσεις
σε όποιο θέµα προκύψει, καθώς διακυβεύεται η ζωή και η σωµατική
ακεραιότητα των εργαζοµένων .
Η οµοσπονδία µας είναι αποφασισµένη αν δεν άρετε άµεσα τα µέτρα
αυτά που θίγουν κατάφορα τα εργασιακά δικαιώµατα των εργαζοµένων
που εκπροσωπούµε, προσβάλλουν την προσωπικότητά τους και απειλούν
την υγιεινή και την ασφάλειά τους, να αναλάβει τις απαραίτητες
πρωτοβουλίες, µε καταγγελίες στα αρµόδια όργανα τους κράτους
ζητώντας να καταλογιστούν οι ευθύνες και οι όποιες έννοµες συνέπειες
τόσο σε εσάς προσωπικά όσο και στην εταιρεία την οποία διοικείτε.
Επίσης, δεσµευόµαστε µε τη συνδικαλιστική µας δράση να
επικαιροποιήσουµε τα ανωτέρω θέµατα και να αγωνισθούµε στο πλευρό
των εργαζοµένων για να εφαρµοσθούν επιτέλους τα αυτονόητα.
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