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ΠΡΟΣ : ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΟΙΝ. : - ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ & ΕΡΓΑΤ.
Β.Φ.Λ. ΝΕΑΣ ΚΑΡΒΑΛΗΣ
-ΓΣΕΕ-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ-ΕΡΓ.ΚΕΝΤΡΑ

Συνάδελφοι,
Η ευθύνη όλων μας είναι μεγάλη και το έργο μας δύσκολο σ’ αυτές τις
δύσκολες εποχές με τις ακραίες εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές που
καθημερινά συντρίβουν όλο και περισσότερο τα εργασιακά δικαιώματα.
Ειδικά το τελευταίο διάστημα οι εργοδότες ακολουθούν μια ισοπεδωτική
πολιτική σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων στηριζόμενοι στην
έλλειψη κρατικής μέριμνας, στην αποδιοργάνωση των ελεγκτικών μηχανισμών,
στο φόβο και στις ανθρώπινες αδυναμίες.
Το διευθυντικό δικαίωμα προβάλλεται κατά κόρον ενώ τα εργασιακά
δικαιώματα ακολουθούν το δρόμο της εξαφάνισης.
Ως Ομοσπονδία εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις πρωτοβουλίες που
έχετε πάρει ως Εργατικό Κέντρο για να στηρίξετε τον αγώνα του Σωματείου και
των εργαζομένων στα Λιπάσματα Καβάλας.
Για όλους μας ο αγώνας αυτός είναι μονόδρομος και μόνο δικαίωση θα
πρέπει να έχει γιατί οι ενέργειες του συγκεκριμένου εργοδότη είναι πρωτοφανής,
σε βάρος των εργαζομένων.
Η παράλογη πολιτική περικοπών αλλά και αλλαγής σχέσεων εργασίας
που θέλει να εφαρμόσει δημιουργεί νέα δεδομένα.
Προσπαθεί να απαλλαγεί, αν είναι δυνατόν, από το μόνιμο προσωπικό
δημιουργώντας μόνο ευέλικτες σχέσεις εργασίας μέσω εργολαβικών εταιρειών.
Καλεί οικειοθελώς τους εργαζόμενους να αποχωρήσουν από την εργασία
τους προσφέροντάς τους για δόλωμα οικονομικό κίνητρο, υποσχόμενος ότι θα
τους επαναπροσλάβει, ως εργολαβικούς.
Θέλοντας ουσιαστικά :
 Εργαζόμενους χωρίς δικαιώματα !!!
 Εργαζόμενους μιάς χρήσεως !!!
 Εργαζόμενους με μειωμένες αποδοχές !!!
 Εργαζόμενους μελλοντικούς Άνεργους !!!
 Εργαζόμενους χωρίς Σωματείο !!!
 Εργαζόμενους – Σκλάβους σε γαλέρα !!!
Τα σχέδια της Διοίκησης των Λιπασμάτων Καβάλας είναι να μετατρέψει το
σύνολο των εργαζομένων με ανασφαλή σχέση εργασίας, δημιουργώντας στρατιά
εργολαβικών εργαζομένων.
Αυτά είναι τα σχέδια και εάν υλοποιηθούν θα είναι βούτυρο στο ψωμί των
εργοδοτών και αρνητικό μήνυμα για όλους τους εργαζόμενους της χώρας μας.
Γι’ αυτό έχουμε όλοι υποχρέωση να το σταματήσουμε.
Με τις παραπάνω θέσεις είμαστε δίπλα σας, είμαστε όλοι μαζί.
ΑΥΤΟΣ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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