
                     ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ «SKOT AE» 
Ειρηνοδικείο Ελευσίνας Α.Δ. 4/2013 -  Πρωτοδικείο Αθήνας Α.Μ. 29489/2013 
Έδρα : ΕΚΕΔΑ  Χαριλάου 28, Ελευσίνα ΤΚ 19200  email :  somaskot@gmail.com  

 
                                                                Τρίτη 3/4/2018 αριθ.πρωτ. 100 

ΠΡΟΣ  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
            ΥΠΟΥΡΓΟ κα. ΕΦΗ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ  
            ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΝΕΦΕΛΟΥΔΗ 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ   
ΣΕΠΕ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ / ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΕΠΕ κ. Π. ΚΟΡΦΙΑΤΗ/ ΓΣΕΕ / ΟΕΧΒΕ / ΕΚΕΔΑ 

             
Κύριε Γενικέ Γραμματέα ,  
Στην τριμερή συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή  23/3/2018 στο Υπουργείο με πρωτοβουλία 
σας, μετά και από την καταγγελία του σωματείου μας για την απομάκρυνση των εργαζομένων από τον χώρο 
παραγωγής και το κλείδωμα του εργοστασίου  , ο εργοδότης – όπως και σεις διαπιστώσατε - συνεχίζει να 
κρατάει μια ακραία και εκδικητική συμπεριφορά απέναντι στους εργαζόμενους που έχουν απομείνει στην 
επιχείρηση. 
 
Όλο το προηγούμενο διάστημα, επικαλείται αδιαλλαξία των εργαζομένων ενώ ο ίδιος δεν διαβουλεύεται και 
δεν ενημερώνει τους εκπροσώπους των εργαζομένων για τις αποφάσεις που αφορούν την λειτουργία και το 
μέλλον της επιχείρησης .  
Τις ελάχιστες φορές που τον αναγκάζουν οι συνθήκες να συζητήσει με τους εργαζόμενους δεν τηρεί τα 
συμφωνηθέντα . Όπως πρόσφατα,  στην συνάντηση (1/3/2018)  που έγινε κατά την διάρκεια της απεργίας 
μας  με την παρουσία των Προέδρων ΟΕΧΒΕ & ΕΚΕΔΑ και καταλήξαμε σε ΚΟΙΝΗ συμφωνία προκειμένου 
να επιστρέψει η εταιρεία σε κανονική λειτουργία.  
Η συμφωνία αφορούσε : Εργασία κατ ελάχιστον 12 ημέρες τον μήνα (Μάρτιος, Απρίλιος, Μαιος, Ιούνιος), 
Εργασία κατ ελάχιστον 14 ημέρες τον μήνα (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης) με την προϋπόθεση ότι θα 
ανακληθούν οι απολύσεις και δεν θα υπάρξουν νέες απολύσεις . 
Δεν πρόλαβαν να περάσουν 15 ημέρες από την συμφωνία και ως διαρρήκτης εισέβαλε τις βράδυνες ώρες  
στην επιχείρηση του και απομάκρυνε ολόκληρη τη μονάδα παραγωγής του νέου προϊόντος καθαριστικών 
μαζί με την πρώτη ύλη. Σε αυτή την μονάδα εργάζονται 8 άτομα σε κάθε βάρδια . 
Στην συνέχεια κλείδωσε το εργοστάσιο και περιόρισε όλους τους εργαζόμενους στον προαύλιο χώρο του 
εργοστάσιου και  
Πρόσφατα με ανακοίνωση του (2/4/2018) ενημερώνει το προσωπικό για εκ περιτροπής εργασία με 4 ημέρες 
το μήνα !!!  
Το σωματείο μας την ίδια ημέρα (2/4/2018) απευθύνθηκε στην επιθεώρηση εργασίας Ελευσίνας  και ζήτησε 
να πραγματοποιηθεί άμεσα τριμερής για αθέτηση της συμφωνίας που είχαμε αποδεχτεί και τα δύο μέρη, για 
την μη καταβολή των δεδουλευμένων μας , για την μη εφαρμογή της νομοθεσίας για διαβούλευση με τους 
εργαζόμενους και τέλος για την απαράδεκτη κίνηση του να κλειδώσει το εργοστάσιο (θέμα για το οποίο 
πραγματοποιήθηκε την ίδια ημέρα της καταγγελίας μας κοινός έλεγχος ΣΕΠΕ - ΚΕΠΕΚ).    
Δυστυχώς, η συνάντηση ορίστηκε για τις 17/4/2018 !!! 
  
Κύριε Γενικέ Γραμματέα ,  
Επειδή πιστεύουμε ότι πραγματικά δείξατε ενδιαφέρον για το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει ως 
εργαζόμενοι, εμείς και κατ επέκταση οι οικογένειες μας , ζητάμε να ενεργήσετε άμεσα προκειμένου να 
καταδικαστεί η ακραία συμπεριφορά του εργοδότη της ΣΚΟΤ Κ. Διονύση Κεραμίδα για να κατανοήσει 
επιτέλους ότι στην χώρα μας υπάρχει ακόμη εργατικό δίκαιο και ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι δούλοι σε 
γαλέρα. 
Θέλουμε ειλικρινά να πιστεύουμε ότι θα ενεργήσετε ουσιαστικά και έμπρακτα διότι μέχρι και σήμερα ο 
Εργοδότης της ΣΚΟΤ δεν έχει αντιληφθεί και πιθανότατα θεωρεί ότι δεν υπάρχουν συνέπειες για τις πράξεις 
του . 
Με εκτίμηση, 

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΚΟΤ 
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