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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

 

ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΜΟΡΝΟΣ» 

 

Για μία ακόμη φορά οι αντεργατικές μεθοδεύσεις παίρνουν σάρκα και οστά στην εταιρεία  
ΜΟΡΝΟΣ.  

Πιο συγκεκριμένα, το Σωματείο των εργαζομένων συναντήθηκε με το Γεν. Διευθυντή του 
εργοστασίου κ. Σηφάκη ώστε να συζητήσουν το πλαίσιο αιτημάτων για την υπογραφή της νέας 
επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Εκεί, αντί γι’ αυτό άκουσαν τον κ. Σηφάκη να 
τους ζητάει και πάλι περικοπές, όπως, άλλωστε, έκανε τα τελευταία χρόνια. 

Οι εκπρόσωποι του Σωματείου υπενθύμισαν ότι, ήδη, οι εργαζόμενοι έχουν θυσιάσει 
εργασιακά δικαιώματα και μισθολογικές αποδοχές πλήττοντας βίαια το οικογενειακό τους 
εισόδημα. Κάλεσαν, λοιπόν, την εταιρεία να σταματήσει επιτέλους το μόνιμο σήριαλ μειώσεων 
και περιστολών. 

Τότε, ο κ. Σηφάκης ενημέρωσε το Σωματείο για την ενεργοποίηση του «σχέδιο β΄»… 
απαντώντας έτσι ανάλγητα και στην ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 
εργαζομένων για έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων στην περίπτωση που η εταιρεία 
υλοποιούσε πρόσθετες περικοπές. 

Μέσω του σχεδίου αυτού, αντί να αντιμετωπίζονται τα δεδομένα φαινόμενα 
κακοδιοίκησης, στοχοποιείται και πάλι η μισθωτή εργασία. Ειδικότερα, παρουσιάστηκε ένα 
«πλάνο» με πυρήνα την περαιτέρω επέκταση της εργολαβοποίησης, την κατάργηση θέσεων 
εργασίας της επιχείρησης και την υποκατάστασή τους με υπεργολαβίες. 

Το Σωματείο των εργαζομένων πριν προχωρήσει σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις έστειλε 
επιστολή στον κ. Φιλίππου παρουσιάζοντας τεκμηριωμένα ότι το κλείσιμο τμημάτων –όπως 
αυτά της διακίνησης και της φύλαξης– και η μεταφορά τους σε εργολάβους, όχι μόνο βλάπτει 
τους εργαζόμενους αλλά δεν είναι και η οικονομικότερη λύση για την εταιρεία. 

Ίδιες πρακτικές ακολουθήθηκαν και τα προηγούμενα χρόνια, με  κλείσιμο τμημάτων και 
απολύσεις σε έμπειρο προσωπικό που στην  ουσία έβλαψαν τη φήμη της εταιρείας καθώς και 
το παραγωγικό της έργο. 

Δυστυχώς, όμως, καμία απάντηση  δεν υπήρξε από τον πρόεδρο της εταιρείας κ. 
Φιλίππου δείχνοντας ότι ο κ. Σηφάκης δεν ενεργεί μόνος του αλλά κατ’ εντολή προέδρου. 

Κανείς, πλέον, δεν είναι διατεθειμένος να ανεχθεί άλλους πειραματισμούς σε βάρος των 
εργαζομένων, από ανθρώπους που, χωρίς γνώσεις στην παραγωγή, στοχεύουν μόνιμα το 
ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. 

Καλούμε τον κ. Φιλίππου να σταματήσει να κρύβεται πίσω από τον κ. Σηφάκη και να 
προχωρήσει σε διάλογο με τους εκπροσώπους των εργαζομένων. 

Η Ομοσπονδία μας βρίσκεται δίπλα στο Σωματείο και μαζί με τους εργαζόμενους θα  
δώσουμε μία συνολική και απόλυτη απάντηση σε αντεργατικές πρακτικές που διασαλεύουν 
κάθε ικμάδα εργασιακής δικαιοσύνης υπονομεύοντας και την παραγωγική δυναμική της 
εταιρείας.  

 
Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε. 
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