
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ                  ΑΘΗΝΑ    10 / 2 / 2014 

ΧΗΜΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ                   ΑΡ.ΠΡΩΤ.      206 

ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)   
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ                

Δ/ΝΣΗ:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ                               

ΤΑΧ. ΚΩΔ. :  104 32                                                       

ΤΗΛ. : 210 5224674                                         

FAX  : 210 5244837                               

E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                   

WEBSITΕ: www.oexbe.gr                                                                        

                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 
      ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
                                ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ  ΘΡΑΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 
 

Μπράβο στο Σωματείο και στους εργαζόμενους για την άμεση αντίδρασή τους στην 
περικοπή, απ’ τον εργοδότη του ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ. 

Προχώρησαν άμεσα σε 24ωρη απεργία, 9/2/2014, ημέρα Κυριακή, που το εργοστάσιο 
λειτουργούσε με δύο βάρδιες. Ταυτόχρονα αποφάσισαν 2ωρες καθημερινές στάσεις 
εργασίας και για τις τρεις βάρδιες του εργοστασίου. 

Ο απεργιακός αγώνας, ο δικαστικός αγώνας θα αναγκάσει τον εργοδότη να επιστρέψει 
τις παράνομες περικοπές που αποφάσισε να κάνει. 

              ΔΕΝ  ΘΑ  ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ  ΕΑΝ  ΔΕΝ  ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ 
Καλούμε την Διοίκηση των Πλαστικών Θράκης να σταματήσει να προκαλεί με τις 

απαράδεκτες αποφάσεις της σε βάρος των εργαζομένων, να κατανοήσει ότι οι συνθήκες 
εργασίας των εργοστασιακών της εγκαταστάσεων είναι και επικίνδυνες αλλά και πολύ 
ανθυγιεινές. Οι εργαζόμενοι του Ομίλου, κυριολεκτικά σακατεύουν την υγεία τους, κατά την 
καθημερινή τους εργασία, χωρίς ποτέ να τους έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ, ως επίδομα 
επικινδυνότητας και ανθυγιεινότητας. 

Καλούμε τους εργαζόμενους ν’ αντισταθούν συνολικά, απέναντι σε μια Διοίκηση της 
εταιρείας που αποζητά να παίρνει τα πάντα και να δίνει ελάχιστα. 

Καλούμε το Σωματείο Πλαστικών Θράκης (Ξάνθη) άμεσα να απαντήσει αγωνιστικά 
στις απαράδεκτες μεθοδεύσεις του εργοδότη. 

                    ΔΕΝ  ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ  ΠΛΕΟΝ  ΚΑΜΜΙΑ  ΑΝΟΧΗ  
                      ΟΤΑΝ  Η  ΑΛΛΗ  ΠΛΕΥΡΑ  ΜΑΣ  ΑΠΑΞΙΩΝΕΙ  
Η Κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο Υπουργός 

Εργασίας χαιρέτησαν με πανηγυρισμούς τη συλλογική σύμβαση μεταξύ ΓΣΕΕ και εργοδοτών 
που υπογράφτηκε ,14/5/2013, διατυμπανίζοντας ότι σέβονται τις αποφάσεις των δύο μερών, 
που ουσιαστικά μοναδικό επίτευγμα αυτής της ΕΓΣΣΕ ήταν η κατοχύρωση του οικογενειακού 
επιδόματος. 

Σήμερα το Υπουργείο Εργασίας, παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο, οι Επιθεωρήσεις 
Εργασίας σηκώνουν τα χέρια ψηλά, δείχνοντας στους εργαζόμενους το δρόμο των 
δικαστηρίων για τη δικαίωση της παράνομης περικοπής του. 

                          ΣΗΜΕΡΑ  ΠΟΥ  ΟΛΑ  ΠΕΡΙΚΟΠΤΟΝΤΑΙ   
                   ΚΑΜΜΙΑ  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ 
               ΚΑΜΜΙΑ  ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΥΠΟΥΡΓΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Κλιμάκιο της Ομοσπονδίας μας, θα επισκεφθεί σήμερα τους απεργούς - συναδέλφους 

μας στα Ιωάννινα. 

        ΤΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ  ΕΠΙΔΟΜΑ  ΑΝΗΚΕΙ  ΣΤΟΥΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 
                                      ΚΑΙ  ΣΤΙΣ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  ΤΟΥΣ 

                                       
                                                     ΓΙΑ  ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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