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Κύριοι, 
Ενημερωθήκαμε απ’ το Σωματείο των Εργαζομένων, στην εταιρεία σας, για την 

αρνητική σας στάση,  κατά τη διαπραγμάτευση, για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης. 
Πιστεύουμε, ότι κατανοείτε πως η διαπραγμάτευση, δεν είναι τυπικού χαρακτήρα, 

αλλά ουσιαστική και στόχο έχει την αναγνώριση, έμπρακτα από πλευράς σας, της 
προσφοράς των εργαζομένων στη θετική πορεία της εταιρείας, σε δύσκολες μάλιστα 
συνθήκες εργασίας,  που πολλές φορές δεν εφαρμόζονται και οι στοιχειώδης 
υποχρεώσεις που προβλέπονται από την νομοθεσία. 

 Σας θυμίζουμε ότι για χρόνια δεν επικολλούσατε βαρέα ένσημα στους 
εργαζόμενους, όπως ήταν υποχρέωσή σας. 

 Σας θυμίζουμε ότι ποτέ δεν καταβάλατε ανθυγιεινό επίδομα, όπως 
υποχρεούσασταν. 

 Σας θυμίζουμε ότι παράνομα εσείς, ιδρύσατε Ένωση Προσώπων και όχι οι 
εργαζόμενοι, μειώνοντας τους μισθούς των εργαζομένων κατά 22%. 

 Σας θυμίζουμε την απόλυτη εγωκεντρική και προσβλητική σας συμπεριφορά 
απέναντι στους εργαζόμενους που προσέφεραν τα πάντα για την εταιρεία και τους 
υποτιμούσατε, ανταμείβοντάς τους με προσβολές. 
Θεωρούμε απαράδεκτο ακόμη και σήμερα να συνεχίζεται τις ίδιες συμπεριφορές. 
                                   ΩΣ   ΕΔΩ   ΚΥΡΙΟΙ !!! 
Η ύπαρξη του Σωματείου είναι αποτέλεσμα των παραπάνω συμπεριφορών σας, 

ενώνοντας όλους τους εργαζόμενους για να υπερασπίσουν την αξιοπρέπειά τους 
απέναντι σ’ έναν εργοδότη που την τσαλαπατούσε καθημερινά. 

Θεωρούμε όμως υποχρέωσή μας να σας καλέσουμε άμεσα να αλλάξετε στάση και 
συμπεριφορά, να διαπραγματευτείτε ουσιαστικά με το Σωματείο των εργαζομένων, να 
αποδεχτείτε ότι δεν έχετε μόνο δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις. 

Η Ομοσπονδία μας αναγνωρίζει το απόλυτο δίκιο των συναδέλφων μας και θα 
βρεθεί δίπλα τους με όλες τις δυνατότητες που έχει, στον αγώνα που προγραμματίζουν, 
για να σας αναγκάσουν να τους αντιμετωπίσετε σοβαρά  ως εταίρους,  με δικαιώματα και 
όχι σαν σκλάβους  σε  γαλέρα. 

 Οι ευθύνες για ενδεχόμενες εξελίξεις θα βαρύνουν εσάς αποκλειστικά, εκτός εάν 
αλλάξετε άμεσα την μέχρι τώρα στάση σας. 
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