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                                                  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΓΙΝΟΜΑΣΤΕ   ΜΕΛΗ   ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ   ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

        Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, εργαζόμενοι στους κλάδους της Χημικής Βιομηχανίας. 

                                   Καλείστε μαζικά να πλαισιώσετε το Σωματείο μας 
 
              Διανύουμε μία πολύ δύσκολη περίοδο για το σύνολο του ελληνικού λαού αλλά κυρίως 
για τον κόσμο της εργασίας!!! 
             Μετά από 8 χρόνια μνημονιακών δεσμεύσεων και απαιτήσεων όλα τα εργασιακά 
δικαιώματα που χρειάστηκαν δεκαετίες δράσεων και αγώνων για να κτιστούν έχουν 
εξαφανιστεί. 
            Όλες οι κυβερνήσεις τις τελευταίας οκταετίας δέσμιες στο άρμα των δανειστών 
ακολούθησαν πολιτικές που εξοντώνουν τα  λαϊκά κοινωνικά στρώματα της χώρας μας. 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι καμία κυβέρνηση δεν έχει τη θέληση να αντισταθεί στις 
εντολές των δανειστών αλλά και στις μόνιμες παρεμβάσεις των εργοδοτών για παραπέρα 
ξεχείλωμα  των εργασιακών δικαιωμάτων του. 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι η πλειοψηφία των νέων εργαζομένων εργάζεται με 
καθεστώς ημιαπασχόλησης και με μηδενικά δικαιώματα!!! 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση 
ατομικής σύμβασης πού αποφασίζει ο εργοδότης για αυτούς!!! 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί εργοδότες έχουν προχωρήσει σε μειώσεις μισθών 
και ημερομισθίων εκμεταλλευόμενοι τον απαράδεκτο  θεσμό με τις Ενώσεις Προσώπων που 
μία μικρή μερίδα εργαζομένων αποφασίζει τη μείωση των μισθών για όλους!!! 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι πολλοί συνάδελφοί μας δουλεύουν εκ περιτροπής 
εργασία έχοντας το δικαίωμα ο εργοδότης να τους χρησιμοποιεί όποτε θέλει ακόμη και μία 
μέρα το μήνα!!!  Πρόσφατο παράδειγμα οι εργαζόμενοι της ΣΚΟΤ που δούλευαν τρεις μέρες το 
μήνα γιατί έτσι αποφάσισε ο εργοδότης!!! 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι οι καθυστερήσεις καταβολής των δεδουλευμένων για 
πολλούς έχει γίνει καθεστώς!!! 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας δεν έχει τα στοιχειώδη για 
να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ζωής!!! 
            Σήμερα γνωρίζουμε όλοι ότι οι επιθυμίες των εργοδοτών υλοποιούνται από την 
κυβέρνηση και όχι μόνο,  βάζοντας προσκόμματα στο δικαίωμα της απεργίας!!! 
            Το πολιτικό σύστημα και οι εργοδοτικές οργανώσεις γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι για 
να περάσουν όλα αυτά τα αντεργατικά μέτρα που ως χιονοστιβάδα ήρθαν τα τελευταία χρόνια 
έπρεπε να χτυπηθούν και να συρρικνωθούν τα εργατικά Σωματεία. 
            Γι’ αυτό το στόχο χρησιμοποίησαν τη συκοφάντηση αλλά και τις νομοθετικές 
παρεμβάσεις που πολλές φορές διαχωρίζουν σκοπίμως κατηγορίες εργαζομένων ώστε να 
επικρατήσει η λογική να ψοφήσει και η κατσίκα του γείτονα!!! 



 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,  

             Με αυτές τις σκέψεις αρκετοί εργαζόμενοι από τους κλάδους της Χημικής Βιομηχανίας 
Δυτικής Αττικής βρεθήκαμε, συζητήσαμε και αποφασίσαμε να μπούμε μπροστά για να 
δημιουργήσουμε το Σωματείο μας. 
             Σας καλούμε όλους να επικοινωνήσετε μαζί μας  να εγγραφείτε στο Σωματείο,  να 
οργανωθούμε και όλοι μαζί ο ένας για τον άλλον να υπερασπίσουμε τα δικαιώματά μας. 
 

ΟΛΟΙ   ΜΑΖΙ   ΜΠΟΡΟΥΜΕ 
 

ΚΑΝΕΙΣ  ΜΟΝΟΣ  ΤΟΥ 

                                                     

Η   ΔΙΟΙKΗΣΗ 


