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ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΕΛΑΣΤ.
Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Στις 24 Μαρτίου 2013 κλιμάκιο της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας με τη
συμμετοχή του Προέδρου κ. Ευθ. Θεοχάρη πραγματοποίησε συνάντηση στη Ξάνθη
με τα Δ.Σ. των Σωματείων μέλη της Ομοσπονδίας, «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ» &
«ΜΑΪΤΕΞ».
Θέματα

της

συζήτησης

ήταν

τα

προβλήματα

που

αντιμετωπίζουν

τα

συγκεκριμένα Σωματεία.
Διαπιστώθηκε ότι οι εργοδότες των συγκεκριμένων εργοστασιακών χώρων
καταστρατηγούν ότι έχει απομείνει ακόμη από το Εργατικό Δίκαιο δημιουργώντας ένα
ζοφερό περιβάλλον για τους εργαζόμενους.
Συγκεκριμένα όσον αφορά τα ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, η εντατικοποίηση της
εργασίας ξεπερνά κάθε ανθρώπινο όριο, τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας των
εργαζομένων έχουν ατονήσει σε επικίνδυνο βαθμό, η συμβατική υποχρέωση της
εταιρείας στη καταβολή της μισθοδοσίας με τον νέο εξοφλητικό φάκελο που
παρουσίασε τον ονομάζει «οικιοθελή παροχή». Η εκμετάλλευση της δυνατότητας
που παρέχει στους εργοδότες ο αντεργατικός νόμος ο οποίος καταργεί τις Σ.Σ.Ε.
δίνοντας το δικαίωμα στη πρόσληψη εργαζομένων έως 25 ετών με ημερομίσθιο
22 € μικτά.
Πρόκειται για εργασίες άκρων ανθυγιεινές και επικίνδυνες (κάτω από την πίεση
της ανάγκης για εργασία) που όπως είναι φανερό δεν μπορούν με τίποτε να
ανταποκριθούνε σ΄ αυτή την αμοιβή. Θεωρούμε ότι αυτό αυξάνει σε μεγάλο βαθμό τον
κίνδυνο για πρόκληση ατυχημάτων γιατί η έλλειψη εξειδίκευσης των εργαζομένων,

είναι φανερή, καθώς το μόνο κριτήριο των εργοδοτών είναι το οικονομικό και
τίποτε άλλο.
Όσον αφορά την ΜΑΪΤΕΞ το εργασιακό καθεστώς είναι ακόμη χειρότερο, οι
εργαζόμενοι δεν έχουν ακόμη και αυτό, το ωράριο εργασίας, η κατάργηση του είναι
γεγονός, ο εργοδότης ειδοποιεί τηλεφωνικά τους εργαζόμενους πότε και εάν πιάσουν
δουλειά. Η μισθοδοσία τους είναι απόρροια υπογραφής Σ.Σ.Ε. με ένωση
προσώπων χωρίς την διατήρηση καμίας διαδικασίας την οποία προβλέπει ο νόμος
με αποτέλεσμα οι μειώσεις που έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι να είναι παράνομες και
στο ύψος που επιθυμεί ο εργοδότης.
Ένα άλλο πλήγμα για τους εργαζόμενους είναι η καταστρατήγηση της άδειας των
εργαζομένων που ως επί το πλείστον δίνετε σε τριήμερα ανάλογα με τις ανάγκες
παραγωγής που σε καμιά περίπτωση δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες των εργαζομένων
για τις διακοπές αυτών.
Για τα μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας καλό θα είναι να μην γίνει καμία αναφορά
καθώς περιμένουμε το πόρισμα από τον έλεγχο της Επιθεώρησης Εργασίας.
Δυστυχώς όλα αυτά είναι απόρροια της καταστρατήγησης και κατάργησης του
Εργατικού Δικαίου, της Σ.Σ.Ε. και της γενικότερης απαξίωσης της προσφοράς
εργασίας.
Καλούμε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της πολιτείας να επέμβουν και να
σταματήσουν τις ακραίες και παράνομες συμπεριφορές τέτοιων εργοδοτών.
Ζητάμε άμεσα τον προγραμματισμό ελέγχων από ειδικό κλιμάκιο της
Επιθεώρησης Εργασίας με την συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας μας.
Καλούμε τον Υπουργό Εργασίας να αναλογισθεί τις ευθύνες του κάνοντας
διορθωτικές κινήσεις ως προς την εφαρμογή του αντεργατικού πλαισίου που
εφαρμόζεται στη χώρα μας, καταργώντας τις ενώσεις προσώπων και επαναφέροντας
τις Σ.Σ.Ε., σταματώντας τον κατήφορο προς την κινεζοποίηση της χώρας μας.
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΕ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ !!!.
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