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                             ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

            Ο ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ SKOT ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΕ 

 
  Mε ανακοίνωση που εξέδωσε η εταιρεία SKOT, αντί να απαντήσει σοβαρά 
στα ερωτήματα του Σωματείου ακολουθεί για ακόμα μια φορά τη συσκότιση 
προσπαθώντας να θολώσει, το ήδη θολό τοπίο που έχει δημιουργήσει. 
Κύριοι της SKOT, 

Όσες προσπάθειες και να κάνετε το Σωματείο δεν μπορείτε να 

το διαλύσετε. 

Αν δεν γνωρίζατε τώρα γνωρίζετε ότι μετά από μια εβδομάδα απεργία οι 
εργαζόμενοι είναι και ενωμένοι και αποφασισμένοι.  

Αποφάσισαν με απόλυτη πλειοψηφία των εργαζομένων να συνεχίσουν επί 
αορίστου. 

Γνωρίζετε ότι η απεργία γίνετε γιατί προχωρήσατε σε παράνομη απόλυση 
όταν για τον ίδιο λόγο άλλον εργαζόμενο όχι μόνο δε σκεφτήκατε το θέμα  
απόλυσης, αλλά ούτε καν επίπληξη δεν έγινε, τυχαίο …για μας όχι. Σήμερα είναι 
απεργοσπάστης και «φίλος σας».  

Επικαλεστήκατε ότι η απόλυση έγινε για θέματα ασφάλειας. Αφήστε το 
καλύτερα γιατί είστε εκτεθειμένοι από την πλήρη ανασφάλεια που επικρατούσε 
αλλά και επικρατεί στην εταιρεία που διοικείται.  

Γνωρίζετε ότι με δεκάδες παρεμβάσεις του Σωματείου που χρειάστηκαν 
στο ΚΕΠΕΚ σας βρήκαν μονίμως παραβατικούς.  

Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι το θέμα ασφάλειας είναι ανοικτό για την 
επιχείρηση σας, όσο για το θέμα ψύξης - θέρμανσης είναι άγνωστες λέξεις για την 
εταιρεία σας    

 Γνωρίζετε και γνωρίζουμε ότι  μοναδικός σας στόχο είναι  η διάλυση του 
Σωματείου. 

Σας καλούμε επιτέλους να κατανοήστε πως με το δρόμο που ακολουθείται, 
πρώτα θα διαλύσετε την εταιρεία σας και μετά το Σωματείο των εργαζομένων. 

 Κατανοήστε επιτέλους ότι με 7 - 8 απεργοσπάστες, μη μέλη του Σωματείου, 
δεν μπορεί να δουλέψει το εργοστάσιο. 

Σας καλούμε επιτέλους να σταματήσετε τις διακρίσεις, τρανταχτό 
παράδειγμα η αναβάθμιση της πρώην γραμματέας του Σωματείου, για να την 
κάνετε δική σας, όπως και πλήθος άλλων διακρίσεων μεταξύ αυτών, διακρίσεις 
ακόμη και στις βάρδιες, γι’ αυτούς που εσείς θεωρείται καλά παιδιά. 
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Τραγικό για σας είναι ο διαχωρισμός των εργαζομένων ακόμη και στα 
δεδουλευμένα τους με την επιλογή σας να εξοφλήσετε μόνο τους απεργοσπάστες 
και όχι και τους απεργούς 

Σας καλούμε  και τώρα να προβληματιστείται και να αναλάβετε τις ευθύνες 
σας για το κλίμα που έχετε δημιουργήσει ανάμεσα στους εργαζόμενους. 

Η παραπέρα  εμμονή σας στη λάθος πολιτική σας μόνο αρνητικά 
αποτελέσματα δημιουργεί,  πρωτίστως σε σας και στην επιχείρησή σας. 

 

                    Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ  

            ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ  
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