
 
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ             

ΧΗΜΙΚΗΣ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ              

ΕΛΛΑΔΟΣ  (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)   

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ                       

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ              ΑΘΗΝΑ       01 / 10 / 2017         

ΤΑΧ. ΚΩΔ. :  104 32                                                                      

ΤΗΛ. : 210 5224674                                                                      

FAX  : 210 5244837                                                                     

E – MAIL: oexbe@oexbe.gr                                                            

WEBSITE : www.oexbe.gr                                  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ                

Κ Α Τ Α Γ Γ Ε Λ Ι Α 

  
             Ό όμιλος Φιλίππου ζήλεψε τις μεθόδους Λαυρεντιάδη.!!!!!! 
               Απολύει τους μόνιμους εργαζόμενους για να τους αντικαταστήσει με 
συμβασιούχους.!!!!!! 
               Σε 6 απολύσεις προχώρησε την Παρασκευή 29/09/2017 η εταιρεία πλαστικών Μόρνος 
του ομίλου Φιλίππου με έδρα την Θήβα Βοιωτίας. 
              Ο γνωστός για τη βαρβαρότητα που έχει επιδείξει απέναντι στους εργαζομένους, 
Γενικός Διευθυντής της εταιρείας κ. Σηφάκης ξαναχτύπησε. 
              Επικαλούμενος τη μείωση του εργατικού κόστους και με κριτήριο την παλαιότητα των 
εργαζομένων , τους στοχοποίησε και ξεκίνησε τις εκτελέσεις. 
              Οι φασιστικές πλέον πρακτικές της Διοίκησης της εταιρείας Μόρνος πρέπει να βρούνε 
δυναμική αντίδραση. 
              Οι φασιστικές πρακτικές του κ. Σηφάκη και του ομίλου Φιλίππου δεν πρέπει σε καμία 
περίπτωση να περάσουν. 
              Είναι βέβαιο ότι σε μια επιχείρηση με 500 εργαζομένους το εργασιακό κόστος δεν 
μειώνεται με 6 απολύσεις  άλλα είναι τα σχέδια του κ. ΣΗΦΑΚΗ. 
              Είναι φανερό ότι οι 6 απολύσεις είναι το δοκιμαστικό στάδιο για να μετρήσουν 
αντιδράσεις πρίν προχωρήσουν σε μέτρα που θα αντανακλούν στο σύνολο των 
εργαζομένων. 
              Το Σωματείο των εργαζομένων προχώρησε σε άμεση απάντηση ξεκινώντας 
απεργιακές κινητοποιήσεις από την πρώτη στιγμή που τους ανακοινώθηκε η άθλια αυτή 
απόφαση. 
             Η τακτική της εταιρείας Μόρνος να προσλαμβάνει δεκάδες εργαζόμενους με σύμβαση 
ορισμένου χρόνου και με ημερομίσθιο 22 € και 26 € είναι αυτό που της άνοιξε την όρεξη ώστε 
σιγά-σιγά να εξοντώσει τους μόνιμους εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί με συμβάσεις 
αορίστου χρόνου και που μέσα από τις Συλλογικές Συμβάσεις, Κλαδικές και Εργοστασιακή, 
είχαν διαμορφώσει  υψηλότερα ημερομίσθια. 
              Η Ομοσπονδία μας θα βρεθεί δυναμικά δίπλα στο Σωματείο και δίπλα στους 
εργαζόμενους της εταιρείας Μόρνος. 
            ΄Ολοι μαζί θα παλέψουμε για να μην επιτρέψουμε να σκοτώνουν τους εργαζόμενους 
όταν μεγαλώνουν ηλικιακά.!!!!!! 
            ΄Ολοι μαζί θα παλέψουμε για να μειώσουν τα δικά τους υπερκέρδη και όχι το 
μεροκάματο αυτών που παράγουν. 
             Καλούμε την Κυβέρνηση επιτέλους να βάλει μέτρο στην ανεξέλεγκτη αιχμαλωσία των 
εργαζομένων με συμβάσεις ενός και δύο μηνών σε μόνιμες θέσεις εργασίας. 
              Καλούμε την Κυβέρνηση επιτέλους να προχωρήσει σε ουσιαστικές ενέργειες για να 
προστατευθούν οι εργαζόμενοι από την εργοδοτική αυθαιρεσία που επικρατεί. 
              Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να 
σταματήσει η στοχοποίηση των παλαιών εργαζομένων για την ανεξέλεγκτη αρρωστημένη 
κερδοφορία της εργοδοτικής πλευράς.!!!!!! 
              Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να πάρει όλες τις πρωτοβουλίες που χρειάζεται για 
τη συμμόρφωση και την ανάκληση των απολύσεων. 
              Οι εργαζόμενοι ενωμένοι θα παλέψουν και θα ανατρέψουν αυτές τις πολιτικές  
που καθημερινά τους εξοντώνουν.!!!!!!!! 
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