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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Ο Εμπορικός Διευθυντής της Εταιρείας ΣΚΟΤ κ. Διονύσης Κεραμίδας τον οποίο  βαραίνουν όλες οι 

αποφάσεις για την λειτουργία της Εταιρείας, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, στέλνει με μαθηματική 

ακρίβεια την οικογενειακή επιχείρηση στην καταστροφή .  Προτεραιότητα του πρώτα και πάνω από όλα 

είναι να απαλλαγεί οριστικά από όλο το προσωπικό της Επιχείρησης  που είναι ΜΕΛΗ στο 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ  ΣΩΜΑΤΕΙΟ με όποιο κόστος για τον ίδιο και την επιχείρηση.  

Η ειρωνεία είναι πως θα είχε «απαλλαγεί» αν κολλούσε ΒΑΡΕΑ όπως όφειλε στις εργαζόμενες που έχουν 

περάσει σχεδόν μισή ζωή μέσα σε αυτήν την επιχείρηση .  

Η αντίληψη του συγκεκριμένου επιχειρηματία της ΣΚΟΤ είναι πως οι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να έχουν 

φωνή και πόσο μάλλον δικαιώματα . Εννοείται πως δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων στην 

εργασία  και σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις  δεν αντιμετωπίζει τους εργαζόμενους ούτε ως 

ανθρώπους . 

Όταν ο μπαμπάς ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ έδωσε στον υιό ΚΕΡΑΜΙΔΑ  την επιχείρηση να «παίξει», ξέχασε ή δεν 

θεώρησε απαραίτητο να τον ενημερώσει πως πρώτα και πάνω από όλα θα πρέπει να αντιμετωπίζει με 

σεβασμό το εργατικό δυναμικό της επιχείρησης του  για να τυγχάνει και ο ίδιος του ιδίου σεβασμού.  

Όταν την Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018 , συμμετείχαμε από κοινού (Σωματείο – ΟΕΧΒΕ – ΕΚΕΔΑ)  στην 

συνάντηση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μετά από πρόσκληση της ίδιας της Εταιρείας προκειμένου να 

λήξουμε την απεργία μας ,  ΚΑΤΑΛΗΞΑΜΕ ΣΕ  ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ 

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ,  ΓΙΑΤΙ ΠΑΛΙ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΛΥΣΗ. 

15 ημέρες μετά, η εταιρεία έγραψε στα παλαιότερα των υποδημάτων της την συμφωνία  και μέσα σε μια 

νύχτα μετέφερε από το εργοστάσιο ολόκληρη μονάδα παραγωγής ΝΕΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ μαζί με την πρώτη 

ύλη προς άγνωστη κατεύθυνση . Σε αυτήν την μονάδα απασχολούνταν 8 άτομα σε κάθε βάρδια .  

Την Δευτέρα 19/3/2018 με εντολή του εργοδότη κ. ΔΙΟΝΥΣΗ ΚΕΡΑΜΙΔΑ   έγινε απαγόρευση εισόδου των 

εργαζομένων τόσο στον χώρο παραγωγής όσο και σε κοινοχρήστους χώρους εντός του εργοστάσιου.  

Το σωματείο μας προχώρησε σε ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ  τόσο για την αθέτηση της συμφωνίας όσο και για την 

φασιστική κίνηση της απαγόρευσης εισόδου  στο εργοστάσιο . 

Το ΚΕΠΕΚ και το ΣΕΠΕ Ελευσίνας ανταποκρίθηκαν άμεσα οι οποίοι πραγματοποίησαν έλεγχο από κοινού .  

Είμαστε σε αναμονή του πορίσματος . 

Άμεσα ανταποκρίθηκε και το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  , το οποίο κάλεσε σύσκεψη για αύριο Παρασκευή 

23/3/2018 .  

Ο εργοδότης της ΣΚΟΤ κ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ πρέπει να αντιληφθεί πως ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ 

ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . 

Ο εργοδότης της ΣΚΟΤ κ. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΘΑ ΥΠΟΧΡΕΩΘΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 

ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΑΛΛΑ ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . 
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