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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΑΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΛΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ
Για µια ακόµα φορά η συγκεκριµένη εταιρεία προκαλεί µε την συµπεριφορά της τους
εργαζόµενους που καθηµερινά µοχθούν µέσα σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες
εργασίας, πολλές φορές µε ελλιπή µέτρα προστασίας και ασφάλειας στις εργοστασιακές
εγκαταστάσεις της, σε Ξάνθη - Ιωάννινα – Θήβα.
Όπως µας καταγγέλλουν οι εργαζόµενοι ενώ πρώτα εµφάνισαν ένα µεγάλο µέρος του
µισθού τους ως οικειοθελή παροχή (!!), έρχονται τώρα µε τη λογική του ∆ΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟΥ
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ και τους κόβουν το οικογενειακό επίδοµα γνωρίζοντας ότι είναι παράνοµο.
Η συγκεκριµένη επιχείρηση, µας έχει εκπλήξει µε τη συνεχιζόµενη παράνοµη
συµπεριφορά της, την οποία βασίζει στο φόβο που σκόπιµα δηµιουργεί στο σύνολο των
εργαζοµένων που απασχολεί.
ΚΑΛΟΥΜΕ τη ∆ιοίκηση της εταιρείας να συνέλθει και να κατανοήσει επιτέλους ότι οι
εργαζόµενοι έχουν ανάγκες, έχουν οικογένειες, έχουν προσωπικότητα, ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ∆ΟΥΛΟΙ.
Ποτέ δεν πρόσφεραν στους εργαζόµενους τίποτε παραπάνω από την κλαδική
σύµβαση, όταν άλλες επιχειρήσεις του κλάδου πρόσφεραν και προσφέρουν πολύ
περισσότερα.
Ήταν οι πρώτοι που προσέλαβαν παιδιά µε 22€ µεροκάµατο µικτά, µε βάρβαρες
συνθήκες εργασίας, βασιζόµενοι στην ανάγκη των νέων µας για επιβίωση.
Κυριολεκτικά σακατεύουν την υγεία τους για ένα κοµµάτι ψωµί. Ταυτόχρονα
πιέζουν καθηµερινά τους παλαιούς και µεγαλύτερους εργαζόµενους να αποχωρήσουν από
την εργασία τους, µε σκοπό να προσλάβουν νέους µε ηµεροµίσθια πείνας. ∆ιώχνουν τους
πατεράδες για να προσλάβουν τα παιδιά τους, ως νέους σκλάβους.
ΝΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΙΣΧΟΣ
Τους καλούµε ν’ αλλάξουν συµπεριφορά, να κατανοήσουν ότι οι εργάτες είναι
άνθρωποι, ότι κανονισµός εργασίας δηµιουργείται µαζί µε τους εργαζόµενους και δεν είναι
διευθυντικό δικαίωµα.
Ας αλλάξουν τώρα νοοτροπία γιατί οι θεωρούµενοι ως «σκλάβοι» εργαζόµενοι,
δεν θα ανεχθούν αυτή τη συµπεριφορά.
Καλούµε τις κατά τόπους Επιθεωρήσεις να παρέµβουν άµεσα.
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