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Συνάδελφοι , ςυναδζλφιςςεσ
Στθν παρζμβαςθ που είχε το Δ.Σ του ςωματείου μασ με τον πρόεδρο και τον διευκφνοντα
ςφμβουλο τθσ εταιρείασ με αφορμι τισ απολφςεισ ςυναδζλφων μασ , μασ διλωςαν
προκλθτικά ότι θ Διοίκθςθ κα προχωριςει ςε «ανανζωςθ του προςωπικοφ». Αυτι θ
διλωςθ τθσ Διοίκθςθσ ςθμαίνει απολφςεισ.
Εδϊ και χρόνια θ Διοίκθςθ προςπακεί με κάκε τρόπο να απαλλαγεί από όλουσ εμάσ που
διατθροφμε ακόμθ ςτακερι δουλειά με δικαιϊματα.
«Βάρθ» και «εργαςιακό κόςτοσ» κεωρεί θ εταιρεία και θ Διεφκυνςθ εμάσ που με τθν
δουλειά μασ και τον κόπο μασ , χρόνια τϊρα , γεμίηουν τα χρθματοκιβϊτια τουσ.
«Ανανζωςθ προςωπικοφ» ςθμαίνει εργαηόμενοι με χαμθλότερουσ μιςκοφσ, με ελαςτικζσ
ςχζςεισ εργαςίασ, που δεν κα διεκδικοφν.
Η εργοδοςία πιςτεφει ότι με τθν «ανανζωςθ» του προςωπικοφ μπορεί να ξεμπερδζψει με
το Σωματείο, με τουσ εργαηόμενουσ που διεκδικοφν. Ξεχνάει όμωσ ότι, οι λόγοι που
φτιάξαμε το Σωματείο, οι λόγοι για τουσ οποίουσ ακόμθ και οι νζοι ςυνάδελφοι
οργανϊνονται ςτο Σωματείο, δθμιουργοφνται από τθν εργοδοςία και τθν προςπάκεια τθσ
να μασ κάνει όςο πιο φκθνοφσ γίνεται.
Γι αυτό λοιπόν εμείσ απαντάμε με οργανωμζνο και ςυλλογικό αγϊνα, με ςτόχο να
αποτρζψουμε τισ απολφςεισ . Απαντάμε με ςτάςθ εργαςίασ και Γενικι Συνζλευςθ. Αυτόσ
είναι ο μόνοσ τρόποσ που ζχουμε για να απαντάμε ςτθν επικετικότθτα τθσ εργοδοςίασ, για
να προςτατεφςουμε τα δικαιϊματα μασ, για να διεκδικιςουμε τθν κάλυψθ των απωλειϊν
που είχαμε τα περαςμζνα χρόνια.
«Σε τοφτα δω τα μάρμαρα κακιά ςκουριά δεν πιάνει».
Έχουμε τθν πείρα και τον τρόπο να τουσ ςταματιςουμε!!!
Καλοφμε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ να δϊςουμε μια πρϊτθ,προειδοποιθτικι απάντθςθ ςτισ
βλζψεισ τθσ εργοδοςίασ και να απαιτιςουμε τθν επαναπρόςλθψθ του απολυμζνου
ςυναδζλφου μασ με τθν ςυμμετοχι μασ ςτθ ςτάςθ εργαςίασ τθν Τετάρτθ 21 Δεκζμβρθ και
ώρα 12-4μμ . Κατά τθν διάρκεια τθσ ςτάςθσ εργαςίασ κα πραγματοποιθκεί και θ Γενικι
Συνζλευςθ για να αποφαςίςουμε τθσ τισ επόμενεσ κινθτοποιιςεισ μασ .
Οργανωνόμαςτε όλοι ςτα ςωματεία μασ, επιχειρθςιακό και κλαδικό!
Συνεχίηουμε ακόμα πιο δυνατοί μζχρι να πάρει πίςω θ εργοδοςία τθν απόλυςθ!
Μπαίνουμε ακόμα περιςςότεροι ςτθ μάχθ! Βάηουμε μπροςτά τισ ανάγκεσ μασ!
Η Διοίκθςθ

