ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)

ΑΘΗΝΑ
10 / 9 / 2014
ΑΡ.ΠΡΩΤ.
252

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 104 32
ΤΗΛ. : 210 5224674
FAX : 210 5244837
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr
WEBSITE : www.oexbe.gr

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Σε ασφαλιστικά μέτρα ενάντια στο Σωματείο έχει προβεί η εταιρεία ΙΜΑΣ Α.Ε. με
στόχο να βγάλει παράνομη και καταχρηστική την απεργία των εργαζομένων.
Πραγματικά απορούμε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αυτή αντιμετωπίζει
τα προβλήματα που η ίδια δημιούργησε με τις παράλογες, προκλητικές και καταδικαστέες
αποφάσεις της.
Η Διοίκηση της ΙΜΑΣ Α.Ε., χρησιμοποιώντας καταχρηστικά το διευθυντικό
δικαίωμα πήρε εξοντωτικές αποφάσεις για τους εργαζόμενους με στόχο τη μείωση του
εργατικού κόστους. Αφού ουσιαστικά προκάλεσε με μια σειρά αντεργατικές αποφάσεις
την αντίδραση των εργαζομένων, σήμερα προκαλεί και το κοινό αίσθημα αμφισβητώντας
το δικαίωμα της απεργίας. Προσέφυγε στη δικαιοσύνη και επικαλούμενη γελοία
επιχειρήματα πασχίζει να βγάλει παράνομη την απεργία.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση παρά το γεγονός ότι

ήταν και είναι κερδοφόρα,

επιβάλει προσωρινό περιορισμό της διαθέσιμης εργασίας και τιμωρεί τους εργαζόμενους
με το εξοντωτικό μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας.
Ο παραλογισμός και η προκλητικότητα των συγκεκριμένων εργοδοτών ξεπερνά
κάθε όριο

αφού

έφτασαν στο σημείο, προκειμένου να αποφύγουν την καταβολή

οφειλών προς τους εργαζόμενους που προέρχονται μέσα από όρο της ΕΣΣΕ, να τους
προτείνουν το δρόμο της επίσχεσης εργασίας (!), η νομιμότητα της οποίας θα κρινόταν
στα δικαστήρια. Μάλιστα η εξωφρενική αυτή πρόταση, περιλαμβάνεται στο δικόγραφο
που έχουν καταθέσει κατά του Σωματείου.
Αλήθεια

πως μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς την αλλόκοτη συμπεριφορά της

Διοίκησης της εταιρείας ; Αφενός αναγνωρίζουν ότι η απεργία (που οι ενέργειές τους
προκάλεσε) είναι καταστροφική για την εταιρεία, αφετέρου επιδεικνύουν ένα πρωτόγνωρο

εγωκεντρισμό,

που

δεν τους επιτρέπει ν’ ανακαλέσουν άμεσα το μέτρο της εκ

περιτροπής εργασίας και οδηγούν τους εργαζόμενους στα δικαστήρια. Οι ενέργειές τους
είναι αυτές που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα της ίδιας της εταιρείας την οποία
διοικούν και όχι η απεργία των εργαζομένων, που αναγκάζονται να αμυνθούν μπροστά
στην πρωτοφανή επίθεση που δέχονται. Με κουτοπονηριές,

όπως η πρόταση για

διενέργεια επίσχεσης εργασίας (προβλέποντας ότι η νομιμότητά της θα κριθεί και πάλι
απ’ τα δικαστήρια), δεν μπορεί να διοικείται

μια παραγωγική εταιρεία, με μοναδικό

μέλημα την εξόντωση των εργαζομένων της, διότι έτσι καμιά εταιρεία δεν μπορεί να
πετύχει τους στόχους της!
Καλούμε τους κυρίους της Διοίκησης να συνέλθουν και να σταματήσουν να
παίζουν με τα συμφέροντα της εταιρείας και των εργαζομένων. Να προβληματιστούν
σοβαρά για τις ανόητες και ατελέσφορες αποφάσεις τους, να τερματίσουν εδώ και τώρα
το απαράδεκτο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας. Να συνειδητοποιήσουν ότι οι
εργαζόμενοι προσφέρουν τα μέγιστα δουλεύοντας κάτω από σκληρές συνθήκες και δεν
μπορεί, να τους αντιμετωπίζουν ως εχθρούς, προβάλλοντας μονίμως το διευθυντικό
δικαίωμα. Αυτός ο τρόπος διοίκησης είναι ξεπερασμένος, αναποτελεσματικός και μόνο
ζημιά μπορεί να προκαλέσει στην εταιρεία που διοικούν!
Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι κανένα
δικαστήριο δεν μπορεί να κρίνει νόμιμες τις παράλογες απαιτήσεις σας.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΤΣΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

