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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΕΧΒΕ - ΟΝΕΧ
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ - ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΔΙΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ

Μετά από καταγγελία της Ομοσπονδίας, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και του
Σωματείου «Η Συσπείρωση» για τηλεφωνικές παρεμβάσεις - συστάσεις σχετικά με την
απεργία από την εταιρεία ΟΝΕΧ στα μέλη του Σωματείου που εργάζονται με σύμβαση
ορισμένου χρόνου στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση
στα γραφεία της εταιρείας μεταξύ των Διοικήσεων της ΟΝΕΧ και της Ομοσπονδίας με
τη συμμετοχή του προέδρου της Μάκη Θεοχάρη και της προέδρου του
Σωματείου και μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Λαμπρινής Σταύρου.
Μετά από ουσιαστική συζήτηση η Διοίκηση της εταιρείας αποδέχθηκε ότι δεν
είναι πολιτική να γίνονται τέτοιου είδους παρεμβάσεις, θεώρησε δε λάθος την
πρωτοβουλία που υπήρξε χωρίς να υπάρχει ενημέρωση της Διοίκησης.
Στη συνάντηση δόθηκε η δυνατότητα να συζητηθούν προβλήματα που
απασχολούν τους εργαζόμενους όπως είναι τα μέτρα υγιεινής και ασφαλείας, ασφάλιση
στα ΒΑΕ, είδη ατομικής προστασίας( ρούχα και παπούτσια εργασίας).
Στα παραπάνω θέματα υπήρξε καθαρή δέσμευση της εταιρείας ότι θα τηρούνται
στο απόλυτο. Μας δήλωσε δε ότι οι εργαζόμενοι είναι όλοι ασφαλισμένοι στα ΒΑΕ.
Η συνάντηση έλυσε παρεξηγήσεις και δημιούργησε βάσεις σωστής επικοινωνίας
και συζήτησης των δύο μερών.
Συμφωνήθηκε για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις ότι για θέματα έκτακτα θα
υπάρχουν τηλεφωνικές επικοινωνίες και των δύο μερών .
Συμφωνήθηκε επίσης ότι κατά διαστήματα θα γίνονται συναντήσεις Διοίκησης και
Σωματείου για τα γενικότερα προβλήματα που θα προκύπτουν.
Ξεκαθαρίστηκε ότι δικαίωμα του εργαζόμενου είναι η απεργία που ο εργοδότης
δεν έχει λόγο παρέμβασης.
Ως Ομοσπονδία θεωρούμε απόλυτα θετική τη συνάντηση και είμαστε βέβαιοι ότι
από δω και μπρος τα όποια προβλήματα δημιουργούνται θα λύνονται μέσα από διάλογο,
χωρίς ακρότητες από κανέναν.
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

