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ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΠΕΡΓΙΑΣ

Σήμερα Τετάρτη 7-6-2017 και ώρα 10.00 π.μ. συνεδρίασε η Διοίκηση της
Ομοσπονδίας μας και αποφάσισε να κηρύξει 48ωρη Απεργία, από Παρασκευή 9-6-2017
και ώρα 6.00 π.μ έως Κυριακή 11-6-2017 και ώρα 6.00 π.μ., για την εταιρεία Πλαστικών
Γεωργίου Α.Ε. με έδρα ΒΙ.ΠΕ Αυλώνα Αττικής.
Στη συγκεκριμένη εταιρεία με ενέργειες του κλαδικού Σωματείου βγήκε στην
επιφάνεια η καταστρατήγηση κάθε εργασιακής σχέσης.
Διαπιστώνουμε για μια ακόμη φορά, ότι υπάρχουν εργοδότες που όχι μόνο δεν
σέβονται την προσωπικότητα του κάθε εργαζόμενου, όχι μόνο δεν προσφέρουν
ανθρώπινες συνθήκες εργασίας αλλά απολύουν και συγχρόνως δέρνουν όσους
αντιδρούν στον αναχρονιστικό τρόπο εργασίας που έχουν επιβάλλει.
Καλούμε το σύνολο των εργαζομένων της εταιρείας να συμμετέχουν μαζικά στην
48ωρη απεργία.
Όλοι μαζί απεργούμε για να υπάρξει κανονικότητα στο χώρο εργασίας.
Δεν δεχόμαστε να εργαζόμαστε χωρίς να καταβάλλονται τα δεδουλευμένα.
Δεν δεχόμαστε να δουλεύουμε υπερωριακά χωρίς αμοιβή.
Δεν δεχόμαστε να εργαζόμαστε χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας και χωρίς είδη
ατομικής προστασίας.
Δεν δεχόμαστε παρακρατήσεις από το μεροκάματό μας για υποχρεώσεις που
αφορούν την εταιρεία.
Δεν δεχόμαστε να απολύονται συνάδελφοί μας γιατί δεν δέχονται να είναι σκλάβοι
σε γαλέρα.
ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΝΑ ΞΥΛΟΚΟΠΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΑΔΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ !!!
Όλοι μαζί λέμε όχι στην τρομοκρατία ναι στους κανόνες εργασίας.
Ως Ομοσπονδία καλούμε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να
καταγγείλει αυτές τις συμπεριφορές και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να
σταματήσει αυτό το αίσχος.
Είναι άμεση ανάγκη οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως το ΣΕΠΕ, να προχωρήσουν
σε προληπτικούς ελέγχους για να ακυρώσουν αυτά τα φαινόμενα, που δυστυχώς
εξελίσσονται σε κανόνα.
Καλούμε τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ άμεσα και οργανωμένα να προβεί στους
ελέγχους που απαιτούνται, στην εταιρεία Γεωργίου Α.Ε.
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