ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)
ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤ.ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ:ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ
ΤΑΧ. ΚΩΔ. : 104 32
ΤΗΛ. : 210 5224674
FAX : 210 5244837
E – MAIL: oexbe@oexbe.gr
WEBSITΕ: www.oexbe.gr

ΑΘΗΝΑ

10 / 3 / 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SKOT Α.Ε. ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
Στις 9/3/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Σωματείου, της Ομοσπονδίας
μας και του ΕΚΕ-ΔΑ με την Διοίκηση της εταιρείας SKOT Α.Ε.
Η συνάντηση ήταν αποτέλεσμα που πολυήμερου αγώνα των εργαζομένων και των
τριμερών διαδικασιών που προηγήθηκαν στο Υπουργείο Εργασίας και στην Επιθεώρηση,
όπου είχαμε προσφύγει καταγγέλλοντας και ζητώντας να σταματήσει η εξοντωτική για
τους εργαζόμενους εκ περιτροπής εργασία, στην χειρότερη μορφή της, με τρεις (3)
ημέρες εργασίας τον μήνα.
Κατά την χθεσινή συνάντηση η πλευρά της εταιρείας συνέχισε να κινείται στη
λογική «τα δικά μου συμφέροντα» χωρίς να θέλει να δει την εξαθλιωτική κατάσταση
που έχει οδηγήσει τους εργαζόμενους.
Κύριοι της εταιρείας SKOT Α.Ε., αλλάξτε κατεύθυνση, συμπεριλαμβάνοντας και
τους εργαζόμενους στις υποχρεώσεις της εταιρείας γιατί ο δρόμος που ακολουθείτε
δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα ακόμα και για το συμφέρον της εταιρείας, που
συνεχώς μας τονίζετε.
Σταματήστε επιτέλους τα όποια επιχειρηματικά σας λάθη να τα χρεώνετε
μονομερώς στους εργαζόμενους γιατί ποτέ δεν μοιραστήκατε τα κέρδη.
Η εμμονή της Διοίκησης της εταιρείας να συνεχίσει περίπου στο ίδιο καθεστώς
όταν διανύουμε τον τρίτο μήνα, χωρίς στην ουσία εργασία για τους εργαζόμενους, όταν
ακόμη και τα τρία (3) μεροκάματα το μήνα παραμένουν απλήρωτα, φυσικό είναι να
οδηγούμαστε σε περίεργες σκέψεις για τα σχέδια της επιχείρησης.
Υπάρχουν ενδείξεις μεγαλοποίησης των προβλημάτων της επιχείρησης με στόχο
την απομάκρυνση των μη αρεστών εργαζομένων της επιχείρησης γιατί είναι μέλη του
Σωματείου.
Είναι βέβαιο, στη σημερινή εποχή των μνημονίων, ότι πολλοί εργοδότες προτιμούν
εργαζόμενους με τους νέους μισθούς που έχουν επιβληθεί στη χώρα μας, εργαζόμενους
χωρίς δικαιώματα, χωρίς Σωματεία.
Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας SKOT Α.Ε. να προσηλωθεί στην επίλυση των
προβλημάτων της επιχείρησης, αντί να επεξεργάζεται σενάρια απαλλαγής του έμψυχου
υλικού της, που πρόσφερε πολλά κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες.
Καλούμε τη Διοίκηση της εταιρείας SKOT Α.Ε. στη νέα συνάντηση που θα
πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες να έχει σοβαρές θέσεις και προτάσεις.
Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να παρέμβει ουσιαστικά και όχι επιφανειακά.
Η Ομοσπονδία μας, συγχαίρει το Σωματείο και ξεχωριστά τον κάθε εργαζόμενο,
που παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν, συνεχίζουν να παραμένουν μέρα
– νύχτα, έξω από το εργοστάσιο για να προστατεύσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα,
δίνοντας μήνυμα αξιοπρέπειας και ελπίδας.
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ ΑΓΩΝΑ ΣΑΣ
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

