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ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ SKOT
ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΙΣ
ΠΑΡΑΝΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ
Κυρία Υπουργέ,
Είναι απερίγραπτα τα όσα έχουν υποστεί οι εργαζόμενοι της SKOT
τα δύο τελευταία χρόνια που βρισκόντουσαν σε εκ περιτροπής εργασία και μάλιστα στην
πιο ακραία της μορφή με τρεις (3) ημέρες εργασία το μήνα!!!
Σήμερα ψάχνουν τον εργοδότη και δεν το βρίσκουν.
Είναι καθαρό ότι η Διοίκηση της συγκεκριμένης επιχείρησης επικαλέστηκε σοβαρά
προβλήματα στο παραγωγικό έργο έχοντας ως μοναδικό στόχο την απομάκρυνση των
εργαζομένων γιατί τόλμησαν και ίδρυσαν Σωματείο.
Με τη σκέψη της διάλυσης του Σωματείου ακολούθησαν ένα δρόμο περίεργο
ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα!!!
Εντελώς ξαφνικά και ενώ η εταιρεία δούλευε σε τέσσερις βάρδιες επικαλέστηκαν
μεγάλη συρρίκνωση του έργου της επιχείρησης και την ανάγκη επιβολής του μέτρου της
εκ περιτροπής εργασίας με τρεις (3) ημέρες το μήνα!!!
Για μας είναι καθαρό ότι με αυτή την Ανακοίνωση πίστευαν ότι οι εργαζόμενοι θα
απομακρυνθούν από μόνοι τους από την επιχείρηση χαρίζοντάς τους ακόμα και την
αποζημίωση.
Όταν αυτό δεν έγινε έχοντας ήδη κυλήσει ενάμισης δραματικός χρόνος για τους
εργαζόμενους, ο εργοδότης ακολούθησε άλλη μέθοδο για να υλοποιήσει τα βρώμικα
σχέδιά του εξόντωσης των εργαζομένων, στα ξαφνικά και πάλι έφερε πρώτη ύλη για
παραγωγή προϊόντων άλλαξε το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας με 12 μέρες το μήνα
συμφωνώντας με τους εργαζόμενους ότι αυτό θα ισχύει, μέχρι η εταιρεία να μπει σε
κανονική ροή παραγωγής.

Δυστυχώς αποδείχθηκε στην πορεία, ότι όλα ήταν βάσει σχεδίου
δημιουργήσει κλίμα εφησυχασμού προς τους εργαζόμενους.

για να

Δεν πέρασαν 15 μέρες και ο εργοδότης φυγάδευσε μυστικά από τους
εργαζόμενους τις μηχανές που είχαν παραγωγικό έργο προς άγνωστη κατεύθυνση!!!
Στη συνέχεια κλείδωσε τις πόρτες του εργοστασίου με τους εργαζόμενους πλέον
να μην έχουν πρόσβαση.
Συγχρόνως παράνομα κατήργησε και την εκ περιτροπής εργασίας έστω και των
τριών (3) ημερών το μήνα!!!
Πιστεύουμε ότι κατανοείτε απόλυτα ότι οι εργαζόμενοι σήμερα βρίσκονται στη
δυσάρεστη θέση να είναι εγκλωβισμένοι εργαζόμενοι - άνεργοι χωρίς να έχουν τις
προϋποθέσεις να ενταχθούν στο Ταμείο Ανεργίας και να λάβουν το επίδομα
αφερεγγυότητας εργοδότη!!!
Μάταια περιμένουν από την Επιθεώρηση Εργασίας και από το Υπουργείο
Εργασίας να τους σταθούν δίπλα τους με έμπρακτες κινήσεις.
Πιστεύουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας πρέπει με άμεσες κινήσεις να ελέγξει τον
εργοδότη για τις πρωτοφανείς ενέργειες που χρησιμοποίησε για να τιμωρήσει το
εργατικό προσωπικό.
Πιστεύουμε επίσης ότι άμεσα θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για να
μη χάνουν οι εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους όταν εντάσσονται σε ακραίες μορφές εκ
περιτροπής εργασία και δεν συμπληρώνουν τα απαραίτητα ένσημα που ο Νόμος
προβλέπει για τις παροχές από τον ΟΑΕΔ.
Θεωρούμε ότι σε σας αφήνεται η πρωτοβουλία για να αισθανθούν οι εργαζόμενοι
της SKOT ότι πραγματικά υπάρχει Υπουργείο Εργασίας που πέρα από τα λόγια
συμπαράστασης, που δυστυχώς δεν έχουν αντίκρισμα, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που
δίνουν λύσεις.
Έχετε υποχρέωση να προβείτε σε ενέργειες έλεγχου σε όλα τα επίπεδα του
πλήρους αφερέγγυου εργοδότη.
Έχετε υποχρέωση να νομοθετήσετε ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να κάνουν
χρήση των κοινωνικών δομών του ΟΑΕΔ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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