
ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ  ΑΘΗΝΑ, 17 / 11 / 2010   
ΧΗΜΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ   Αρ. Πρωτ.:  624 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.) 
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΟΣ         ΠΡΟΣ:  - ΓΕΝ.  ∆/ΝΣΗ ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε                                               
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝ∆ΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ                         ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ        
ΤΑΧ. ΚΩ∆.:  104 32                                                      ΚΟΙΝ: - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ                       
ΤΗΛ: 210 5224674                                                                            -   Σ.Ε.Π.Ε. 
FAX: 210 5244837                                                                      -  Γ.Σ.Ε.Ε.                
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                      -  ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ           
WEBSITE: www.oexbe.gr                                                         -  ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ Ο.Ε.Χ.Β.Ε 
                                                                                                       - Μ.Μ.Ε  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
                                                                                                                      

Τη λαϊκή ρήση «ο λύκος στην αναµπουµπούλα χαίρεται» εφαρµόζει 
κυριολεκτικά η επιχείρηση ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε στο εργοστάσιο της στην 
Θήβα. 

 Στις διαπραγµατεύσεις µε το εργοστασιακό σωµατείο για την 
υπογραφή διµερούς σύµβασης εργασίας και ενώ εκκρεµούσε συνάντηση, 
ο διευθυντής διοικητικού, κος Κυριακού, ενηµέρωσε τον πρόεδρο του 
σωµατείου ότι λόγω της παρέλευσης του εξαµήνου χωρίς να έχει 
υπογραφεί νέα σύµβαση δεν έχουν ισχύ οι προηγούµενες συµβάσεις. 

Ως εκ τούτου, συνέχισε, θα υπογραφεί νέα σύµβαση µε νέους όρους 
εκ µέρους της εταιρείας από µηδενική βάση καταργώντας δικαιώµατα 
και κεκτηµένα των εργαζοµένων. 

Κύριοι της διοίκησης της εταιρείας, θεωρούµε ότι η στάση σας αυτή 
είναι απαράδεκτη, αντιδεοντολογική και προσβλητική για τους 
εργαζόµενους. 

 Σας καλούµε να επανέλθετε στην τάξη, να µην προχωρήσετε στην 
υλοποίηση αυτών των θέσεων και να σεβαστείτε απόλυτα τις 
εργοστασιακές και κλαδικές συµβάσεις εργασίας. 

Αρκετά ως εδώ 
Ήδη έχετε ξεκινήσει µια προσπάθεια κατάργησης κάθε εργατικού 

δικαιώµατος, µε πλήρη εντατικοποίηση και µε ελλιπή έως ανύπαρκτα 
µέτρα υγιεινής και ασφάλειας. 

Πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσετε ότι οι εργαζόµενοι δεν είναι 
µηχανές, πρέπει να καταλάβετε ότι έχουν ανάγκες και αυτοί και οι 
οικογένειες τους και αγωνίζονται ήδη πάρα πολύ σκληρά για να τις 
καλύψουν. 

Σεβαστείτε επιτέλους τους ανθρώπους της δουλειάς του πενιχρού 
µεροκάµατου, τους εργαζόµενους που επί σειρά ετών παρήγαγαν και 
παράγουν κέρδη για την επιχείρησή σας. 

Σας θέτουµε προ των ευθυνών σας. Ανακαλέστε άµεσα τις 
απαράδεκτες και παράλογες θέσεις σας, διαφορετικά θα είστε 
αποκλειστικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε προκύψει από τούδε και στο εξής. 

Σας προειδοποιούµε ότι η αντίδρασή µας και η αντίστασή µας θα 
είναι µαζική και προς πάσα κατεύθυνση, δεν θα επιτρέψουµε να 



δηµιουργηθούν και άλλοι «διανοούµενοι» σαν και εσάς στον χώρο της 
Χηµικής βιοµηχανίας. 

Απαιτούµε από την Πολιτεία επί τέλους να αφυπνιστεί και να 
αντιληφθεί ότι τώρα που άνοιξε την κερκόπορτα χωρίς περιορισµούς και 
φραγµούς, οι λύκοι που πάντα παραµόνευαν θα κατασπαράξουν το 
κοπάδι. 
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