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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 

Καταγγέλλουμε στους εργαζόμενους του κλάδου την επίθεση στα εργασιακά 

δικαιώματα που εκδηλώνεται μέσα στον εργασιακό χώρο της Coca Cola – 3Ε στο 

Σχηματάρι Βοιωτίας, σε ένα εργοστάσιο που η ίδια η εταιρεία το χαρακτηρίζει ως 

πρότυπο! 

H Coca Cola – 3Ε άλλαξε το εργολαβικό συνεργείο καθαριότητας, που μέχρι 31 

Αυγούστου ήταν από την εταιρεία Manifest, ενώ από 1 Σεπτέμβρη ανέλαβε η 

εταιρεία ISS. Το προσωπικό που εδώ και χρόνια δουλεύει στην καθαριότητα στην 

Coca Cola – 3Ε στο Σχηματάρι Βοιωτίας κλήθηκε να υπογράψει νέες συμβάσεις με 

πλήρη ανατροπή των εργασιακών δικαιωμάτων. 

1. Ενώ οι προηγούμενες συμβάσεις ήταν πλήρους απασχόλησης, δηλαδή 
5ημερο, 8ωρο, 40ωρο την εβδομάδα, η νέα εταιρεία μίλησε για συμβάσεις 
με ωρομίσθιο. 

2. Ενώ μέχρι τώρα η μεταφορά του προσωπικού γίνονταν με τα λεωφορεία της 
Coca Cola – 3Ε, η νέα εταιρεία ενημέρωσε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να 
λύσουν μόνοι τους τις μετακινήσεις. 

3. Ενώ μέχρι τώρα όταν το εργοστάσιο ήταν κλειστό με ευθύνη της Coca Cola – 
3Ε οι εργαζόμενοι πληρώνονταν, τώρα η νέα εταιρεία λέει ότι θα τους γράφει 
από την κανονική τους άδεια, κάτι το οποίο έρχεται σε αντιπαράθεση ακόμα 
και με την αντεργατική νομοθεσία. 

4. Φυσικά ούτε λόγος γίνεται για αναγνώριση της προϋπηρεσίας παρότι οι ίδιοι 
εργαζόμενοι θα συνεχίσουν να κάνουν την ίδια δουλειά και μάλιστα σε πιο 
εντατικοποιημένες συνθήκες. 

Αυτές οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στην καθαριότητα 

γίνονται εν μέσω νέας έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, ενώ σε δύο 

εργαζόμενες που δεν δέχτηκαν τη χειροτέρευση των όρων εργασίας η Manifest δεν 

τους δίνει ούτε την αποζημίωσή τους! 

Η ευθύνη βαραίνει την Coca Cola – 3Ε και ας μην είναι ο άμεσος εργοδότης. Η Coca 

Cola – 3Ε είναι που έχει βάλει της εργολαβίες όχι μόνο στην καθαριότητα αλλά και 

σε άλλα πόστα.  



Η Coca Cola – 3Ε είναι που παράλληλα βάζει εμπόδια στην υπογραφή της κλαδικής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που θα καλύπτει όλους τους εργαζόμενους του 

χώρου. 

Η Coca Cola – 3Ε και οι υπόλοιποι μονοπωλιακοί όμιλοι του κλάδου είναι αυτοί που 

έχουν διαμορφώσει αυτήν την αντεργατική – αντιλαϊκή νομοθεσία, με τις εντολές 

που δίνουν στις κυβερνήσεις τους και που δίνει το περιθώριο στην εργοδοσία να 

χορεύει μέσα στα εργοστάσια. 

• Απαιτούμε εδώ και τώρα την επιστροφή στην εργασία όλων των 
εργαζομένων που μέχρι πρότινος ήταν στην Manifest. Να προσληφθούν από 
την Coca Cola – 3Ε και όχι από μία νέα εργολαβική εταιρεία που σε λίγο 
καιρό θα αντικατασταθεί από μία άλλη εργολαβική εταιρεία και κάθε φορά 
θα περικόπτονται εργασιακά δικαιώματα. Να προσληφθούν όλοι οι 
συνάδελφοι στις εργολαβίες από την Coca Cola – 3Ε. 

• Καλούμε το επιχειρησιακό σωματείο να πάρει θέση και να υπερασπιστεί το 
δικαίωμα στην εργασία αλλά και συνολικά τα εργασιακά δικαιώματα που 
χτυπιούνται. 

• Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον εργασιακό χώρο της Coca Cola – 3Ε 
να συσπειρωθούν στο Συνδικάτο μας όχι μόνο να βάλουμε εμπόδια στην 
επίθεση που εξελίσσεται εδώ και χρόνια στα δικαιώματά μας, αλλά και να 
διεκδικήσουμε αυξήσεις σε μισθούς και δικαιώματα. 

 

Τέλος, επειδή η Coca Cola – 3Ε μας έχει συνηθίσει στα βραβεία, που πρόσφατα της 

απονεμήθηκε διπλό βραβείο, (χρυσό για το πρόγραμμα «Ασφάλεια Βασισμένη στη 

Συμπεριφορά» και διάκριση Winner για τη γενική στρατηγική στον τομέα Υγείας και 

Ασφάλειας στον κλάδο), το Συνδικάτο μας με τη σειρά του από τη μία απονέμει 

στην Coca Cola – 3Ε το βραβείο μεθοδευμένης ανατροπής των εργασιακών 

δικαιωμάτων και από την άλλη καλούμε τους εργαζόμενους του κλάδου μας να 

πυκνώσουν τις γραμμές του Συνδικάτου για να βάλουμε εμπόδια στην επίθεση που 

βρίσκεται σε εξέλιξη μέσα στους χώρους δουλειάς για να διεκδικήσουμε το δίκιο 

μας.             

            


