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ΠΡΟΣ : ∆ΙΟΙΚΗΣΗ SKOT A.E.
ΚΟΙΝ.: - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SKOT A.E.
- Γ.Σ.Ε.Ε.

Κύριοι,
Στη δύναµη της Οµοσπονδίας µας, ανήκει το Σωµατείο Εργαζοµένων « SKOT
A.E.» που εκπροσωπεί τους εργαζόµενους της επιχείρησής σας.
Θεωρούµε ότι γνωρίζετε την απόλυτη υποχρέωσή σας, να συνεργάζεστε και να
διαβουλεύεστε µε τους εκπροσώπους των εργαζοµένων όλα τα θέµατα που αφορούν
τους εργαζόµενους. Η διαβούλευση αυτή, πρέπει να είναι µε καθαρούς όρους και µε
τον αντίστοιχο σεβασµό απέναντι σ’ αυτούς που καθηµερινά µοχθούν σε δύσκολες
συνθήκες ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εργασίας τους.
Η προσπάθεια που έγινε από σας για µεγαλύτερα κέρδη µε την υπογραφή ΣΣΕ
µέσα από την Ένωση Προσώπων, που εσείς δηµιουργήσατε, αφαιρώντας απ’ το
λιγοστό ηµεροµίσθιο των εργαζοµένων ένα µεγάλο µέρος χωρίς καν να τους
ενηµερώσετε ή να το συζητήσετε µαζί τους, αποδεικνύει την ευαισθησία σας, για τα
παραγωγικά χέρια της εταιρείας.
Πρόσφατα οι εργαζόµενοι, σας κάλεσαν σε διαπραγµατεύσεις για υπογραφή
διµερής σύµβασης µεταξύ των δύο µερών. Στα αιτήµατα των εργαζοµένων,
απαντήσατε µε πρόταση, για νέες περικοπές ή απολύσεις.
Σας τονίζουµε ότι, η θρασύτητα και ο εµπαιγµός, είναι δύο λέξεις που µόνο
καλά αποτελέσµατα δεν µπορούν να επιφέρουν. Οι εργαζόµενοι έχουν και τη θέληση
και τη δύναµη να σας υποχρεώσουν να σκεφτείτε σοβαρά τα αιτήµατά τους. Η
ευγενική τους προσέγγιση, φυσικά και δεν είναι εκδήλωση αδυναµίας.
Ως Οµοσπονδία, σας καλούµε να σκεφτείτε τα αιτήµατα των εργαζοµένων, να
σταµατήσετε να εθελοτυφλείτε, βλέποντας µόνο το ατοµικό σας συµφέρον,
αποδεχόµενοι τους εργαζόµενους ως δυναµικό στοιχείο της επιχείρησης που δίχως
αυτούς δεν θα υπήρχε παραγωγική διαδικασία στην εταιρεία σας.
Θα πρέπει και σε σας να γίνει κατανοητό ότι και οι εργαζόµενοι έχουν ανάγκες,
έχουν οικογένειες, έχουν δικαίωµα να ζουν µε αξιοπρέπεια και όχι επαιτώντας, όπως
ίσως εσείς νοµίζετε.
Η Οµοσπονδία, σας καλεί άµεσα ν’ ανταποκριθείτε στο κάλεσµα των
εργαζοµένων για διάλογο, ανακαλώντας «περίεργες» σκέψεις που µόνο να
χειροτερέψουν µια κατάσταση µπορούν.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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