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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, -οι
Έχουμε μπει στην τελική ευθεία ενός ασφαλούς και επιτυχημένου General
Shut Down στις ΒΕΑ, όπου όλοι οι συνάδελφοι έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους εν μέσω πανδημίας με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία αλλά και πολλές
ώρες εργασίας όπου έφεραν το καλύτερο και επιθυμητό αποτέλεσμα.
Συγχαίρουμε όλους τους εργαζόμενους για τον επαγγελματισμό τους και την
μεγάλη τους προσπάθεια.
Σας ενημερώνουμε ότι την Δευτέρα 02/11/2020 κατατέθηκε από τον
επικεφαλής της Παράταξης μας συνάδελφο Παναγιώτη Οφθαλμίδη, στην
Εισαγγελία Αθηνών μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση κατά των συκοφαντών
που προσπάθησαν να αμαυρώσουν την τιμή και την υπόληψη του με αισχρό,
προσβλητικό και ανήθικο τρόπο. Παρόλο που τους δόθηκε προηγουμένως
χρόνος για να ζητήσουν Δημόσια συγνώμη δεν προέβησαν στην αποκατάσταση
της Αλήθειας.
Κατόπιν αυτού η συνέχεια θα δοθεί στις δικαστικές αίθουσες.
Αυτές τις μέρες είναι στη διαβούλευση ο νέος συνδικαλιστικός νόμος σε
αντικατάσταση του Ν.1264/82 και στη συνέχεια θα πάει στην ολομέλεια της
Βουλής για να ψηφιστεί. Ο νέος νόμος φέρνει τα πάνω κάτω διότι προβλέπει
πολλά δεινά.
Κατά αρχάς καταργεί το 8ωρο όπου μπορεί ο εργοδότης να κρατάει τον
εργαζόμενο 10ωρο με διευθέτηση ωραρίου και να μην τον πληρώνει αλλά να
του δίνει ρεπό άλλη μέρα, μειώνει το κόστος των υπερωριών, ζητάει αυξημένες
πλειοψηφίες πάνω του 51% για εξαγγελία απεργιών, ενώ εάν εμποδιστούν
εργαζόμενοι κατά τη διάρκεια απεργίας να εργαστούν, οποίος ή όποιοι τους
εμποδίσουν απολύονται χωρίς αποζημίωση και βέβαια μπαίνει σε κίνδυνο το
100% της αποζημίωσης δίνοντας μόνο το 40% της νόμιμης και αλλά πολλά
ευτράπελα.
Συναδέλφισσες, -οι
Εμείς όλα τα παραπάνω τα έχουμε διασφαλίσει με την ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ και τον ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ.
Για αυτό τον λόγο είναι πολύ σημαντικό για όλους μας, ποιον θα εμπιστευτούμε
να μας διασφαλίσει τις επόμενες ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
Θα επιτρέψουμε σε αυτούς που το 2011 μας καλούσαν να δώσουμε στην
Εταιρεία τα δυο πριμ και όχι μόνο, για να έχουμε σύμβαση όπως πολύ θερμά
υποστήριζαν;;
Είναι οι ίδιοι που μας απειλούσαν παρέα με τον εργοδότη με Ατομικές Συμβάσεις.

Όσον αφορά αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στα συνδικαλιστικά δρώμενα
Πανελλήνια, συνεχίζουν να γίνονται Γενικές Συνελεύσεις και Αρχαιρεσίες σε
δεκάδες Σωματεία του Ιδιωτικού και Δημόσιου τομέα (πολύ πρόσφατα έγιναν
Αρχαιρεσίες στα Ναυπηγεία και τις επόμενες ημέρες στους εργαζόμενους του
Υπουργείου Παιδείας), εκπληρώνοντας το Δημοκρατικό Δικαίωμα τους που
απορρέει μέσα από τα Καταστατικά τους.
Κάτι που για όλους είναι αυτονόητο, στο δικό μας Ιστορικό Σωματείο κάποιοι
Καρεκλοκένταυροι-Πραξικοπηματίες-Αποστάτες επικαλούμενοι την Πανδημία
προσπαθούν με επιμονή να καταστρατηγούν το Καταστατικό του Σωματείου
αλλοιώνοντας την σημασία του και να γράφουν στα παλαιότερα των
υποδημάτων τους την μομφή που κατέθεσαν οι 660 συνάδελφοι.
Όσο κάποιοι συνεχίζουν να αυθαιρετούν και να μην σέβονται την ίδια
την Δημοκρατία, όταν έρθει η στιγμή της κρίσης τότε οι εργαζόμενοι
θα τους βάλουν σε τάξη και εκεί που ανήκουν.
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