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ΤΥΠΟΥ

H AΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ SKOT Α.Ε.
Ο εργοδότης της εταιρείας Απορρυπαντικών SKOT Α.Ε. κάλεσε την αστυνομία για
να μην παρεμποδιστούν εργαζόμενοι της επιχείρησης να εργαστούν!!!
Συγκεκριμένα οι εργαζόμενοι της εταιρείας αποφάσισαν ομόφωνα να απεργήσουν
λόγω απόλυσης για ασήμαντη αφορμή.
Πριν την απόφαση της απεργίας το Σωματείο αλλά και με παρέμβαση της
Ομοσπονδίας και του ΕΚΕΔΑ, προσπαθήσαμε να μεταπείσουμε τον εργοδότη να μην
προχωρήσει στη συγκεκριμένη απόλυση.
Παρά την προσπάθεια ο εργοδότης προχώρησε στην άδικη και προκλητική
απόλυση.
Πραγματικά απορούμε για την αδιάλλακτη και σκληρή στάση του, που στόχο έχει
τον εκφοβισμό των εργαζομένων ώστε να αποδέχονται άκριτα και χωρίς αντίσταση τις
επιθυμίες του.
Στο συγκεκριμένο εργοστάσιο η παραβατικότητα, η μη νομιμότητα σε εργασιακά
θέματα αλλά και σε θέματα ασφάλειας είναι μεγάλη.
Η λογική του αφέντη είναι αυτή που επικρατεί χωρίς να υπάρχει καμία διάθεση
συνεργασίας με το Σωματείο των εργαζομένων.
Δυστυχώς για τη Διοίκηση της εταιρείας, η παρουσία της αστυνομίας στην είσοδο
του εργοστασίου κανένα αποτέλεσμα δεν έφερε, γιατί οι εργαζόμενοι δεν έδειξαν καμία
διάθεση να γίνουν απεργοσπάστες.
Η αποφασιστικότητα των εργαζομένων είναι τέτοια που δεν λυγίζουν και δεν
εκφοβίζονται.
Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας να συνεργαστεί με το Σωματείο, να
ανακαλέσει την απόλυση δείχνοντας σεβασμό και κατανόηση απέναντι στο έμψυχο υλικό
της εταιρείας.
Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας να κατανοήσουν ότι με τη μέθοδο
τρομοκρατίας, χαλυβδώνουν τους εργαζόμενους και τους ενώνουν στο δίκαιο αγώνα
τους.
Η Ομοσπονδία μας , το συνδικαλιστικό κίνημα θα είναι δίπλα στο Σωματείο για τη
δημοκρατία και το σεβασμό των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας.
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