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              ΔΕΛΤΙΟ   ΤΥΠΟΥ  -   ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  
          ΝΕΚΡΩΣΕ  Η  ΒΙΒΕΧΡΩΜ  ΑΠΟ ΤΗΝ   24ΩΡΗ   ΑΠΕΡΓΙΑ   
                                
 Καθολική συμμετοχή στην σημερινή Απεργία 9/2/2017, είχαν οι εργαζόμενοι 
της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Όλοι μαζί ενωμένοι μια γροθιά αντιστέκονται δυναμικά 
στην στοχοποιημένη απόλυση του συναδέλφου τους. 
 Η ακραία και παράλογη απόφαση της Διοίκησης  της εταιρείας ΒΙΒΕΧΡΩΜ 
να απολύσει εργαζόμενο επειδή μίλησε στη Γενική Συνέλευση των εργαζομένων 
για τα δικαιώματα των εργατών,  προβάλλοντας ταυτόχρονα και τις συνδικαλιστικές 
του απόψεις, δεν θα περάσει !!!  

             ΜΙΑ  ΤΕΤΟΙΑ   ΑΠΟΛΥΣΗ  ΔΕΝ  ΜΠΟΡΕΙ  

            ΝΑ  ΓΙΝΕΙ   ΑΠΟΔΕΚΤΗ   ΑΠΟ   ΚΑΝΕΝΑΝ 

Αυτό άλλωστε έδειξε και η σημερινή συγκέντρωση έξω από το εργοστάσιο, 
που πήρε τη μορφή Γενικής Συνέλευσης χωρίς ούτε  ένας εργαζόμενος να διαβεί 
την πύλη του εργοστασίου !!!  
 Όλοι οι εργαζόμενοι ομόφωνα αποφάσισαν να μην επιτρέψουν να περάσει 
ο δρόμος της τρομοκρατίας που έχει επιλέξει ο Διευθύνοντας Σύμβουλος κ. 
Προβατάς. 
 Κοινή διαπίστωση είναι ότι επιλέχθηκε ένας δρόμος τρομοκρατίας που 
στοχεύει στην κατάργηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που χτίστηκαν με 
τον αγώνα του Σωματείου και την  σύμπνοια των εργαζομένων. 
 Η Διοίκηση της πολυεθνικής εταιρείας επέλεξε ν’ ακολουθήσει έναν 
επικίνδυνο δρόμο προκειμένου να μην προχωρήσει στην υπογραφή ΣΣΕ, που ήδη 
διανύει το στάδιο της μετενέργειας. Ακόμη και σήμερα που ζητήθηκε συνάντηση 
από την Ομοσπονδία προκειμένου να ανακληθεί η απόλυση και να αποκατασταθεί 
η εργασιακή ειρήνη, αρνήθηκαν κάθε διάλογο επιμένοντας στην προκλητική και 
παράλογη απόφαση. 
  Προειδοποιούμε προς κάθε κατεύθυνση, η ευθύνη για ότι επακολουθήσει 
δεν θα βαραίνει τους εργαζόμενους αλλά την Διοίκηση της εταιρείας που ακολουθεί 
το δρόμο της αδιαλλαξίας και της επιβολής μέτρων εκφοβισμού. 
 Η σημερινή απεργία είχε στόχο την προειδοποίηση της εταιρείας ότι αυτή η 
απόλυση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. 
 Τους καλούμε να βάλουν στην άκρη τις εγωιστικές και επικίνδυνες λογικές 
πριν οδηγηθούν τα πράγματα σε αδιέξοδους δρόμους. 
 Το Σωματείο των εργαζομένων με μεγάλη υπευθυνότητα θα εξαντλήσει τα 
όρια του διαλόγου και στην Επιθεώρηση Εργασίας και στο Υπουργείο Εργασίας. 
Εάν παρόλα αυτά δεν ανακληθεί η απόλυση η Απεργία θα είναι διαρκείας και θα 
είμαστε όλοι  εκεί , μαζί τους. 

                             Η  ΑΝΑΚΛΗΣΗ  ΤΗΣ  ΑΠΟΛΥΣΗΣ  
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