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Αθήνα, 10 Απριλίου 2008
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η κατασκευαστική εταιρία Α.Ε.Γ.Ε.Κ.. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. που έχει αναλάβει την κατασκευή
του έργου ΓΕΦΥΡΑ ΑΡΑΧΘΟΥ στην Εγνατία Οδό επιχειρεί να εφαρμόσει το Νόμο του Νεκροταφείου,
επιχειρεί να επιβάλει το ¨σκάσε και σκάψε¨ στους εργαζόμενους.
Φαίνεται ότι η εν λόγω εταιρία, μέσω του εκπροσώπου της κ. Τάτση, θεωρούν τους εργάτες
δούλους και αποφάσισαν να τους περάσουν αλυσίδες. Συγκεκριμένα τους υποχρέωσε να υπογράψουν
ατομικές συμβάσεις εργασίας χωρίς να τους δώσει καν την ευκαιρία να την διαβάσουν πριν την
υπογράψουν.
Σε μια σύμβαση τεσσάρων σελίδων όπου στην κυριολεξία θυμίζει Μεσαίωνα, υποχρεώνει τους
εργαζομένους να απεμπολήσουν κάθε δικαίωμα τους στο όνομα των συμφερόντων της εταιρίας.
⇒ Υποχρεώνει τον εργαζόμενο να δέχεται την μετάθεση του οπουδήποτε έχει έργο η Εταιρία
χωρίς να του πληρώσει έξοδα μετακίνησης, αμοιβή εκτός έδρας κλπ
⇒ Ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί εργασίες που του υποδείχνει η εταιρία
ανεξάρτητα αν έχουν, ή όχι, σχέση με την ειδικότητα του.
⇒ Υποχρεώνει τον εργαζόμενο να δουλεύει Σάββατα – Κυριακές –αργίες ανάλογα με τις
ανάγκες της επιχείρησης.
⇒ Επιχειρεί την κατάργηση της Σ.Σ.Ε. του κλάδου όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της
βροχής
⇒ Αφαιρεί το δικαίωμα στον εργαζόμενο να διεκδικήσει να απεργήσει γιατί η εικόνα που
δημιουργείται προς τα έξω βλάπτει την επιχείρηση, την φήμη και την υπόληψη της
εταιρίας.
⇒ Η όποια καθυστέρηση του εργαζόμενου να προσέλθει στον τόπο εργασίας θεωρείται
αδικαιολόγητη και συνεπάγεται απόλυση χωρίς αποζημίωση, δηλαδή ούτε σκέψη για
απεργία.
⇒ Αφαιρεί το δικαίωμα στους εργαζόμενους να πάρουν άδεια το καλοκαίρι.
⇒ Οι εργαζόμενοι υπογράφουν σύμβαση αορίστου χρόνου όπως αναφέρεται στην
επικεφαλίδα της σύμβασης, στο άρθρο 16 όμως την μετατρέπει σε σύμβαση έργου.
Καλούμε την εταιρία να μαζέψει το κατάπτυστο κείμενο που το βάφτισε σύμβαση εργασίας.
Να διαμορφώσει σύμβαση με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας του κλάδου και τις
ανάγκες των εργαζομένων στην Εταιρία.
Να εξοφλήσει χωρίς καθυστέρηση όλα τα δεδουλευμένα των εργαζομένων.
Καλούμε τους εργαζόμενους να πετάξουν στα σκουπίδια την σύμβαση του
Μεσαίωνα και μαζί με τα συνδικάτα τους να διεκδικήσουν ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς,
αύξηση των μισθών και ημερομισθίων.
(Επισυνάπτουμε την σύμβαση του Μεσαίωνα.)

Ο Πρόεδρος
Γιάννης Πάσουλας

Για τη Διοίκηση

Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας Χαντζιάρας

