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ΠΡΟΣ : ΔΙΟΙΚΗΣΗ SKOT A.E.
ΚΟΙΝ.: - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ SKOT A.E.
- Γ.Σ.Ε.Ε.

Κύριοι,
Πληροφορηθήκαμε από το Σωματείο των Εργαζομένων, την πρόθεσή σας να
μετακινήσετε την αντιπρόεδρο του Σωματείου από τη βάρδια που είναι σήμερα και για
πάρα πολλά χρόνια, σε άλλη. Είναι καθαρό, ότι η μετακίνηση αυτή δεν έχει να κάνει
με τις παραγωγικές ανάγκες της εταιρείας αλλά, ως αντίποινα για τη δράση του
Σωματείου.
Πραγματικά απορούμε, με τις προκλητικές ενέργειές σας που δυναμιτίζουν την
εργασιακή ειρήνη που πρόσφατα συμφωνήσατε με το Σωματείο, υπογράφοντας από
κοινού την επιχειρησιακή ΣΣΕ.
Σας θυμίζουμε την παρέμβασή μας, πριν τις απεργιακές κινητοποιήσεις των
εργαζομένων, που σας καλούσαμε να διαπραγματευτείτε με το Σωματείο ώστε μέσα
από ένα εποικοδομητικό διάλογο εργαζόμενων και εργοδότη, να οδηγηθείτε ομαλά
στην υπογραφή της ΣΣΕ.
Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε ούτε εμείς, ούτε το Σωματείο με αποτέλεσμα να
ωθήσετε τους εργαζόμενους σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Θέση της Ομοσπονδίας μας είναι ο διάλογος των δύο μερών, όταν πραγματικά
υπάρχει κοινή κατανόηση. Μονομερείς αποφάσεις δημιουργούν αρνητικό περιβάλλον
και συγκρουσιακό κλίμα που θα πρέπει ν’ αποφεύγεται.
Η πρόθεσή σας, ν’ αλλάξετε βάρδια στην αντιπρόεδρο του Σωματείου, όχι μόνο
δυναμιτίζει το καλό εργασιακό κλίμα αλλά δείχνει και την προσπάθεια απαξίωσης του
Σωματείου, περιλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τα στοιχεία της προσωπικής τιμωρίας.
Σας υπενθυμίζουμε και την έγγραφη συμφωνία που έχετε κάνει με τους
εργαζόμενους, προβλέποντας τη διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας.
Με αίσθημα ευθύνης σας καλούμε, να μην προχωρήσετε σε εκδικητικές
ενέργειες, να ανακαλέσετε την πρόθεσή σας που προσβάλλει και την προσωπικότητα
της συναδέλφου μας.
Οι ευθύνες για αρνητικές εξελίξεις αν επιμείνετε στην προκλητική, άδικη
και βλαπτική μετακίνηση, θα βαρύνουν εσάς αποκλειστικά.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε.ΘΕΟΧΑΡΗΣ
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