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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουμε τον Γενικό Διευθυντή κ. Σηφάκη Αντώνιο, της εταιρείας
ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., με έδρα τη Θήβα, για την παρέμβασή του με χυδαίους και απρεπής
χαρακτηρισμούς, προς τον πρόεδρο του Σωματείου αλλά και προς τους
εργαζόμενους, για το αυτονόητο δικαίωμά τους να απεργήσουν.
Συγκεκριμένα, το Σωματείο ζήτησε την υπογραφή ΣΣΕ με αίτημα οι μισθοί και
τα ημερομίσθια των εργαζομένων να επανέλθουν στα πλαίσια της 31/12/2012, όπου
με ΣΣΕ οι εργαζόμενοι είχαν δεχθεί περικοπές για να βοηθήσουν την εταιρεία
βάζοντας κυριολεκτικά πλάτη, ώστε να την κάνουν κερδοφόρα.
Αύξησαν την παραγωγικότητα, αποδέχθηκαν έξω από κάθε ειδικότητα να
προσφέρουν εργασία, όπου κρινόταν από την εταιρεία απαραίτητη. Έδωσαν την ψυχή
τους για την ανάπτυξη της εταιρείας. Πραγματικά συνέβαλαν τα μέγιστα ώστε όντως η
εταιρεία να γίνει κερδοφόρα και ν’ αυξηθεί ο όγκος παραγγελιών. Δυστυχώς σ’ αυτή
την πορεία, παραβλέφθηκαν ακόμα και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας με αποτέλεσμα
να υπάρξουν και συχνά ατυχήματα στους χώρους παραγωγής.
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟ
Θα περίμενε κανείς , η καλή στάση των εργαζομένων να εκτιμηθεί δεόντως από
τους διοικούντες της εταιρείας. Η αυτονόητη λογική των εργαζομένων, μαζί στις ζημιές
αλλά και μαζί στα κέρδη, από την πλευρά της Διοίκησης απαντήθηκε με τη λογική,
μαζί στις ζημιές αλλά στα κέρδη χώρια. Είναι βέβαιο, ότι τέτοιες λογικές δεν μπορούν
να τις αποδεχθούν πλέον οι εργαζόμενοι.
Η συνεργασία των δύο μερών, πρέπει να στηρίζεται στην κατανόηση
περιέχοντας και τις ανάγκες των εργαζομένων.
Η σημερινή προειδοποιητική 3ωρη στάση εργασίας με καθολική συμμετοχή των
εργαζομένων είναι μόνο η αρχή, εάν συνεχιστούν τέτοιου είδους συμπεριφορές.
Οι εργαζόμενοι ούτε εκφοβίζονται ούτε εκβιάζονται.
Καλούμε τους υπεύθυνους της εταιρείας, να συνέλθουν άμεσα, να αποδεχθούν
την κοινή λογική και να συνεργαστούν με τους εκπροσώπους των εργαζομένων με
πρωταρχικό σκοπό, το σεβασμό και την αναγνώριση όλων αυτών που καθημερινά
μοχθούν, για να αμείβονται αυτοί πλουσιοπάροχα.
Τους καλούμε να υπογράψουν εδώ και τώρα, όχι τις αυξήσεις, αλλά τις
περικοπές που οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είχαν αποδεχθεί, για το καλό της εταιρείας πριν
τρία (3) χρόνια,
Η οποιαδήποτε άρνηση στο δρόμο της λογικής, μόνο μεγάλους κινδύνους
εγκυμονεί.
Η Ομοσπονδία μας, θα σταθεί δυναμικά στο πλευρό των εργαζομένων.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

