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ΠΡΟΣ: ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Σ.ΕΠ.Ε.
κ. ΧΑΛΑΡΗ ΜΙΧΑΛΗ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Κύριε Ειδικέ Γραμματέα,
Το τελευταίο διάστημα πληθώρα καταγγελιών φθάνουν στην Ομοσπονδία
όσον αφορά : ΤΗΝ ΒΙΑΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΩΝ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΘΩΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ.
ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΑΙ‐ΤΕΞ ΑΒΕΕ»,
με έδρα την Θεσσαλονίκη και με την εργοστασιακή εγκατάσταση με έδρα την
Ξάνθη.
Αντικείμενο εργασίας έχει την βαφή και το φινίρισμα των υφασμάτων.
Στην συγκεκριμένη εταιρεία και
απασχολούνται περίπου 70 εργαζόμενοι.

στις

εγκαταστάσεις

της

Ξάνθης

Πρόσφατα και συγκεκριμένα στις 29/2/2012 υπογράφηκε διετή σύμβαση με
την ένωση προσώπων, στην ουσία όμως οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν γνώριζαν
την σημασία της συγκεκριμένης σύμβασης.
Η παραπάνω σύμβαση προσβλέπει μείωση μισθών και ημερομισθίων στα
επίπεδα της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης.
Σήμερα ο εργοδότης ζητάει την ακύρωση της συγκεκριμένης σύμβασης
προτείνοντας ατομικές συμβάσεις ΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΟΡΟΥΣ.
ΤΙ ΚΡΥΒΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΥΤΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ;
α) Ζητάμε να ελεγχθεί η νομιμότητα της συγκεκριμένης σύμβασης που φθάνει
στα επίπεδα μείωσης 50% των αποδοχών των εργαζομένων.
Β) Ζητάμε την ενεργοποίηση των μικτών κλιμακίων, ΣΕΠΕ – ΙΚΑ – ΣΔΟΕ, ώστε
να γίνει πλήρης έλεγχος της επιχείρησης όσον αφορά την εφαρμογή κανόνων και
νόμων που παραμένουν ακόμη σε ισχύ.
Τονίζουμε ότι Η ΠΑΡΑΒΙΚΟΤΗΤΑ της συγκεκριμένης εταιρείας είναι μόνιμη.
Ό εκφοβισμός δε των εργαζομένων είναι έντονος και καθημερινός.
Κάτω απ΄αυτή την κατάσταση με τον έντονη ανασφάλεια και τον πανικό που
τους διακατέχει παραμένουν ευάλωτοι σε ότι τους παρουσιάσει ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ.

Αποτέλεσμα της όλης κατάστασης είναι και η καταγγελία πού έφθασε στην
Ομοσπονδία από τους εργαζόμενους, περιείχε τον όρο ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ.
ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΥΤΩΝ.

Με εκτίμηση για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο Πρόεδρος

Ε.Θεοχάρης

Ο Γεν.Γραμματέας

Γ.Λάτος

ΥΣ : Σας αποστέλλουµε συνηµµένα την σύµβαση που έχει υπογραφεί.

