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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ «ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε.» ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
Πραγματοποιήθηκε χθες, 21/2/2019, μετά από αίτημα της Ομοσπονδίας
μας για τριμερή συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας με τη Διοίκηση της
εταιρείας πλαστικών ΜΟΡΝΟΣ Α.Ε., του ομίλου Φιλίππου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Υπουργείου Εργασίας ο
Γενικός Γραμματέας κ. Νεφελούδης και υπηρεσιακοί παράγοντες ενώ οι
εργαζόμενοι εκπροσωπήθηκαν από τα συνδικαλιστικά όργανα, την
Ομοσπονδία (Ο.Ε.Χ.Β.Ε.), το Εργατικό Κέντρο Θήβας και το Σωματείο τους.
Δυστυχώς παρά την προσπάθεια να πειστεί η Διοίκηση της εταιρείας ότι
δεν μπορεί να συνεχίσει στον ίδιο αδιάλλακτο δρόμο, να μη συζητά τα δίκαια
αιτήματα των εργαζομένων για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και
να ανακαλέσει την απόφασή της για κατάργηση των τμημάτων διακίνησης και
φύλαξης, όπου εργάζεται μόνιμο προσωπικό και να τα δώσει σε εργολάβους.
Η στάση της Διοίκησης της εταιρείας, συνεχίζει στην ίδια λογική που
έχει χαράξει χρόνια τώρα, η οποία διακρίνεται για τη σκληρότητα και την
αδιαφορία της στο έμψυχο υλικό της.
Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρείας, κ. Σηφάκης, συνέχισε να
στοχοποιεί τις ελάχιστες κατακτήσεις των εργαζομένων ισχυριζόμενος, ότι
πολλά παίρνετε.
Συνέχισε να επικαλείται το διευθυντικό δικαίωμα, ως μοναδικό στοιχείο
της εφαρμοζόμενης πολιτικής, που έχει επιβληθεί στην εταιρεία ΜΟΡΝΟΣ.
Συνέχισε στην λογική ότι καμία δέσμευση δεν μπορεί να αναλάβει, γιατί
δεν ξέρει τι θα συμβεί αύριο!
Αποδείχτηκε περίτρανα ότι η Διοίκηση της εταιρείας ΜΟΡΝΟΣ ζηλεύει
πρακτικές που εφαρμόζονται από τους χειρότερους εργοδότες, σε χώρους
εργοστασίων, όπου δεν υπάρχουν Σωματεία.
Παρά την πολύωρη συζήτηση στην τριμερή συνάντηση, το μόνο που
συμφωνήθηκε, είναι ότι διαφωνούμε.
Προφανές είναι, ότι μετά την αδιάλλακτη στάση της εταιρείας να
κατανοήσει τις οικονομικές ανάγκες των εργαζομένων και το απόλυτο
δικαίωμά τους να παλεύουν για μόνιμες θέσεις εργασίας, αντιστεκόμενοι στη
μέθοδο της εποχής μας, για εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων χωρίς
δικαιώματα, ο αγώνας των εργαζομένων συνεχίζεται.

Ένας αγώνας αξιοπρέπειας απέναντι στις πρακτικές του ομίλου
Φιλίππου.
Ένας αγώνας που ξεκίνησε με καθημερινές 2ωρες στάσεις εργασίας
από τις 13/2/2019 και συνεχίζεται με τη στήριξη όλων των εργαζομένων.
Καλούμε τον κύριο Φιλίππου να σταματήσει να κρύβεται πίσω από το
Γενικό Διευθυντή της εταιρείας, κατανοώντας ότι οι εγωιστικές πρακτικές δεν
μπορεί να είναι το κυρίαρχο ζήτημα, απέναντι στο δίκαιο των εργαζομένων.
Ο αγώνας των εργαζομένων δεν θα σταματήσει αν δεν υπάρξει
πραγματικός διάλογος και όχι εξαγγελίες.
Τονίζουμε ότι όσοι ελπίζουν στη διάσπαση των εργαζομένων,
σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες.
Η Ομοσπονδία μας και όλα τα συνδικαλιστικά όργανα είναι δίπλα στους
εργαζόμενους και στηρίζουν απόλυτα τον δίκαιο αγώνα τους.

Γραμματεία Τύπου Ο.Ε.Χ.Β.Ε.

