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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Με αφορµή την αυξηµένη παρακράτηση φόρου που παρατηρήθηκε στα
εξοφλητικά των συναδέλφων του µηνός Φεβρουαρίου, έχουµε να παρατηρήσουµε
τα εξής:
1. Γνωρίζουµε ότι είναι υποχρέωση του εργοδότη να τηρεί τους νόµους.
2. Καταγγέλλουµε την ανεύθυνη στάση της Εταιρείας που χωρίς έγκαιρη
ενηµέρωση,
έβαλε
σε
δοκιµασία τους
µηνιαίους
οικογενειακούς
προγραµµατισµούς των εργαζοµένων αιφνιδιάζοντάς τους. Αποτέλεσµα αυτών
των ενεργειών ήταν το Σωµατείο αφού ενηµερώθηκε για το τι συµβαίνει, να
αναλάβει το ρόλο του Γραφείου Προσωπικού και να εξηγεί σε κάθε
εργαζόµενο τι έχει συµβεί, ρόλος ο οποίος ανήκει εξ΄ ολοκλήρου στην
Εταιρεία.
3. Μας προκαλεί επίσης ιδιαίτερη ανησυχία και εντύπωση το γεγονός ότι το
τελευταίο διάστηµα παρατηρούνται πολλά λάθη στη µισθοδοσία των
εργαζοµένων και χρειάζεται να γίνονται παρεµβάσεις από το Σωµατείο για να
διορθώνονται.
Πραγµατικά αναρωτιόµαστε για ποιο λόγο συµβαίνουν όλα αυτά και τι στόχο
έχουν. Η πρότασή µας προς την Εταιρεία είναι να καταβάλλεται ο µηνιαίος
µισθός κανονικά χωρίς τις επιπλέον κρατήσεις και η εκκαθάριση να γίνεται στο
τέλος του χρόνου σύµφωνα µε το φορολογικό νόµο. Επίσης, άµεσα να επανέλθει
το εκκαθαριστικό στην προηγούµενη µορφή του µε όλα τα στοιχεία που
εµπεριείχε.
Πρέπει όλοι µας να αντιληφθούµε και κυρίως η Εταιρεία, πως οι εργαζόµενοι
έχουν κουραστεί να πληρώνουν χαράτσια και κάθε λογής άµεσους και έµµεσους
φόρους που έτσι και αλλιώς επιβαρύνουν το ετήσιο εισόδηµά τους και είναι
τουλάχιστον ανεύθυνο να τους συµπεριφέρονται µε αυτό τον τρόπο. ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ!!!
Ας σεβόµαστε την ηρεµία των εργαζοµένων που είναι απαραίτητη για την ασφαλή
και παραγωγική εργασία τους, αφού έτσι και αλλιώς είναι ο µοναδικός αιµοδότης
της εθνικής οικονοµίας. Λίγο παραπάνω σεβασµός δεν βλάπτει, Κύριοι της
∆ιοίκησης.
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