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Η Διοίκηση της Εταιρείας ΣΚΟΤ άνοιξε ξανά πόλεμο με τους εργαζόμενους ! 

Τώρα θα ειπωθούν αλήθειες ! 

Την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2016 η διοίκηση της Εταιρείας απέλυσε εργαζόμενο συνάδελφο μας ο οποίος όλως τυχαίως ήταν μέλος 
του Σωματείου μας . Συνεχίζοντας να έχει επιλεκτική μνήμη όσον αφορά την εκπροσώπηση των εργαζομένων ,  ξέχασε να ενημερώσει 
το σωματείο -όπως όφειλε-  και να διαβουλευτεί μαζί του  πριν προβεί στην απόλυση του  εργαζόμενου. Αντίθετα κάλεσε τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων φέρνοντάς τους προ τετελεσμένου γεγονότος . 

Στα δύο χρόνια λειτουργίας του σωματείου μας  έχουν ασκηθεί πολλές πιέσεις με σκοπό την διάλυσή του . Ο εργοδότης προσπαθεί 
«να στήσει το δικό του σωματείο» προσπαθώντας έτσι να αποδυναμώσει την ενότητα μας .  

Η απόλυση του συναδέλφου  στηρίχτηκε αποκλειστικά στην μαρτυρία της επόπτριας  , πρώην μέλος του σωματείου , η οποία προήχθη 
στην συγκεκριμένη θέση για να λειτουργήσει σαν «πληροφοριοδότης» του εργοδότη . 

Το Σωματείο μας απάντησε .  

Το ίδιο βράδυ της απόλυσης πραγματοποίησε έκτακτη Γενική Συνέλευση έξω από τον χώρο του εργοστασίου και αποφάσισε ομόφωνα 
με μυστική ψηφοφορία 24ωρη προειδοποιητική απεργία για την Τετάρτη 13/1/2016 και κάλεσε τον εργοδότη σε διάλογο ζητώντας 
την άμεση ανάκληση της απόλυσης  . Ο εργοδότης ήταν αμετακίνητος στη θέση του,  παρ όλες τις προσπάθειες μας ακόμα και την 
επόμενη ημέρα 12/1/2016, όπου και συνεδρίασε το Δ.Σ. του σωματείου έχοντας την εξουσιοδότηση εν λευκώ να αποφασίσει για τις 
περαιτέρω κινήσεις μας . Το σωματείο μας δεν είχε άλλη επιλογή . Το ΔΣ αποφάσισε να προχωρήσουμε σε επαναλαμβανόμενες 
24ωρες αμέσως μετά την λήξη της προειδοποιητικής απεργίας , απόφαση που επικυρώθηκε πρόσθετα από την Γενική συνέλευση με 
μυστική ψηφοφορία ομόφωνα . 

1
η
 μέρα απεργίας  

Το ξημέρωμα της Τετάρτης 13/1/2016  βρίσκει τους εργαζόμενους της ΣΚΟΤ χωρισμένους σε δύο «στρατόπεδα» .  Από την μια οι 
εργαζόμενοι απεργοί μέλη του Σωματείου ενωμένοι να ζητούν την ανάκληση της απόλυσης του συναδέλφου μαζί με το Εργατικό 
Κέντρο Ελευσίνας και την Ομοσπονδία Χημικής Βιομηχανίας  και από την άλλη ο εργοδότης με τους  7 «συναδέλφους» μας και την 
«επόπτρια πληροφοριοδότη» να διασχίζουν την πύλη του εργοστασίου συνοδεία της αστυνομίας .  

2
η
 μέρα απεργίας  

Ο εργοδότης φανερά εξοργισμένος προσπαθεί να σύρει εργαζόμενους μέσα στο εργοστάσιο και να σπάσει την αλυσίδα των απεργών 
ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται στους απεργούς και στον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας Χημικής Βιομηχανίας  ενώ οι  «συνάδελφοι» μας μαζί 
με την «επόπτρια πληροφοριοδότη» συνεχίζουν να εισέρχονται και να εξέρχονται από την πύλη του εργοστασίου συνοδεία της 
αστυνομίας , καταχειροκροτούμενοι από τους απεργούς μιας και σχολώντας  ΚΡΑΤΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΟ ΓΑΛΑ ΠΟΥ ΜΕ ΑΓΩΝΑ 
ΚΕΡΔΙΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  .  

Οι κακές γλώσσες λένε … 

Ο εργοδότης θέλοντας να επιβραβεύσει τους εργάτες του κατέβαλε μέρος του μισθού τους  (ούτε καν ολόκληρη την εξόφληση) ΜΟΝΟ 
ΣΤΟΥΣ ΑΠΕΡΓΟΣΠΑΣΤΕΣ !  

Αύριο Παρασκευή 15/1/2016  ο εργοδότης θα καταφτάσει μαζί και με το εργολαβικό προσωπικό το οποίο απασχολεί συχνά πυκνά 
μιας και ο φόρτος εργασίας του δεν μειώνεται.  Το μόνο που μειώνεται συνεχώς είναι τα δικαιώματα μας.  

Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ . ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΓΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΈΛΗ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ! ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΛΙΓΟΤΕΡΟΣ ! 

Σωματείο Εργαζομένων ΣΚΟΤ 

Η Πρόεδρος         Η Γεν. Γραμματέας 

Ρόκα  Γρηγορία                         Πανά  Ευαγγελία 

 


