ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤ/ΛΩΝ
ΧΗΜΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.)

ΑΘΗΝΑ

26 / 2 / 2018

ΤΜΗΜΑ: ΓΕΝ. ΣΥΝ. ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Δ/ΝΣΗ: ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 43 ΑΘΗΝΑ 104 32
ΤΗΛ. : 210 5224674
FAX : 210 5244837

E – MAIL: oexbe@oexbe.gr
WEBSITΕ: www.oexbe.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ «SKOT A.E.»

Μόνο ιατρικά πλέον μπορεί να δικαιολογηθεί η σχιζοφρενική συμπεριφορά του
εργοδότη στην εταιρεία SKOT A.E..
Πραγματικά ως φαινόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί ο συγκεκριμένος εργοδότης
με το αδικαιολόγητο μένος απέναντι στους εργαζόμενους γιατί προχώρησαν στην
ίδρυση Σωματείου.
Δεν διστάζει να βλάπτει ο ίδιος τα συμφέροντα της εταιρείας στοχεύοντας στην
απομάκρυνση των εργαζομένων που έχουν συνταχθεί με το Σωματείο!!!
Προσπάθησε να τους αναγκάσει σε παραίτηση όταν τους υποχρέωσε να
δουλεύουν με εκ περιτροπής εργασία 3 ημέρες το μήνα για 1 χρόνο περίπου!!!
Όταν είδε ότι παρά τις δυσκολίες που περνάνε παραμένουν μέλη της επιχείρησης
τους είπε ότι η εταιρεία οδηγείται στην πτώχευση!!!
Όταν διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι ότι και πάλι δεν το έβαλαν στα πόδια άρχισε
να φωνάζει γιατί δεν φεύγετε αφού δεν με γουστάρετε!!!
Εκεί που παρουσίαζε μία εικόνα αδυναμίας καταβολής και 1€ ξαφνικά έγινε
γαλαντόμος βρήκε χρήματα για αποζημιώσεις αρκεί να παραιτηθούν από την εργασία
τους.
Όταν και πάλι διαπίστωσε ότι οι εργαζόμενοι δεν παραιτούνται σταμάτησε την εκ
περιτροπής εργασία και ως μαγείας το εργοστάσιο γέμισε από πρώτες ύλες και ξεκίνησε
η παραγωγή προϊόντων!!!
Οι αρρωστημένες εμμονές όμως όπως αποδεικνύεται δεν έπαψαν να υπάρχουν
και σήμερα προχώρησε σε 2 πρώτες απολύσεις δηλώνοντας ότι θα έχει και συνέχεια.
Κύριε Κεραμίδα,
Είναι καιρός να σοβαρευτείτε και να κατανοήσετε ότι οι εργαζόμενοι είναι μέρος
της επιχείρησης και όσο συνεχίζετε αυτό τον ανορθόδοξο δρόμο μόνο ζημιά προκαλείτε
στην επιχείρηση που διοικείτε!!!
Η Ομοσπονδία μας στηρίζει τον αγώνα που ξεκινούν από σήμερα και πάλι το
Σωματείο και οι εργαζόμενοι της SKOT.
Ήδη με το που ανακοινώθηκαν οι απολύσεις ξεκίνησαν με στάση εργασίας όπου
πραγματοποίησαν Γενική Συνέλευση και με ομόφωνη απόφαση προχωρούν σε
απεργιακό αγώνα μέχρι να υπάρξει σοβαρότητα από πλευράς του εργοδότη.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ «SKOT A.E.» ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΟ
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
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