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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Καταγγέλλουµε
την
εταιρεία
«ΚΑΡΑΤΖΙΣ
Α.Ε»
διότι
χρησιµοποιώντας γκεµπελίστικες µεθόδους προσπαθεί να τροµοκρατήσει
τους εργαζόµενους της. Ξεπερνώντας κάθε όριο ωµής παρέµβασης και
χρησιµοποιώντας φερέφωνα και τσιράκια, επιχειρεί εκµεταλλευόµενη
την ανασφάλεια και την ανάγκη των εργαζοµένων για δουλειά, να τους
στρέψει ενάντια στο εργασιακό σωµατείο και τις υπερκείµενες
συνδικαλιστικές οργανώσεις.
Η διοίκηση της ανωτέρω εταιρείας για µεγάλο χρονικό διάστηµα
στερεί από τους εργαζόµενους τα δεδουλευµένα, στηριζόµενη στην
αµέλεια των αρµοδίων κρατικών φορέων και στις χρονοβόρες
διαδικασίες των δικαστηρίων και τους πληρώνει µε την Εθνική
συλλογική σύµβαση εργασίας, αντί της σύµβασης που η οµοσπονδία µας
υπογράφει για τα «Πλαστικά και συναφή είδη».
Οι επιθεωρητές του τµήµατος κοινωνικής επιθεώρησης Λάρισας στο
µε ΑΠ 31437/2.10.2008 απαντητικό τους έγγραφο µετά από καταγγελία
της οµοσπονδίας µας, είναι κατηγορηµατικοί ότι πρόκειται για
βιοµηχανία πλαστικών. Στην ίδια κατεύθυνση τάσσεται και το Υπ.
Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας στο µε ΑΠ 11109/31.3.2005
έγγραφό του.
Αντί λοιπόν η διοίκηση και τα golden boys της εταιρείας να
προχωρήσουν στο αυτονόητο και να δώσουν στους εργαζόµενους, που
καθηµερινά πασχίζουν και ιδρώνουν για την κερδοφορία της επιχείρησης
αυτά που βάσει του νόµου δικαιούνται, προβαίνουν µε τη δεσποτική
λογική «αποφασίζουµε και διατάζουµε» σε κατάτµηση της άδειας των
εργαζοµένων, παραβλέποντας την εργατική Νοµοθεσία και χωρίς καν να
µπουν στον κόπο να συζητήσουν µε το σωµατείο του χώρου .
Η οµοσπονδία µας µε την ΑΠ 523/15.4.2009 καταγγελία της ζήτησε
την επέµβαση των αρµοδίων αρχών. Μετά την επίσκεψη όµως κλιµακίου
της επιθεώρησης και βάσει καταγγελιών, η διοίκηση της εταιρείας

επιχειρεί να δηµιουργήσει κλίµα µεγαλύτερης έντασης απειλώντας µε
απολύσεις. Ήδη µάλιστα πραγµατοποιήθηκε µία απόλυση µε σκοπό να
εκφοβίσει τους εργαζόµενους και να τους στρέψει εναντίον του
εργασιακού τους σωµατείου και των δευτεροβάθµιων συνδικαλιστικών
οργανώσεων.
Κύριοι της διοίκησης της εταιρείας σας προειδοποιούµε ότι οι
παράνοµες και αντεργατικές σας µέθοδοι δεν θα περάσουν. Όλες αυτές οι
αντισυµβατικές και παραβατικές ενέργειες για µας σηµαίνουν πόλεµο.
Θα µας βρείτε απέναντι σας, δίπλα στους εργαζόµενους και θα
υπερασπιστούµε µε κάθε νόµιµο µέσο και τρόπο τα ασφαλιστικά,
οικονοµικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα των εργαζοµένων που
εκπροσωπούµε.
Σας καλούµε έστω και τώρα, την ύστατη στιγµή, να αναθεωρήσετε τις
λογικές και πρακτικές της τροµοκρατίας και του χαφιεδισµού, να
καθίσετε στο τραπέζι του διαλόγου µε την διοίκηση του σωµατείου, όπως
άλλωστε εκ του νόµου είστε υποχρεωµένοι, να αφουγκρασθείτε και να
κατανοήσετε τα προβλήµατα των εργαζοµένων, διότι µια συνετή
διοίκηση επιχείρησης θα πρέπει να γνωρίζει ότι η καλύτερη της επένδυση
είναι οι ίδιοι οι εργαζόµενοί της, να σταµατήσετε να απειλείται µε
απολύσεις,να ανακαλέσετε τις απολύσεις που ήδη έχετε
πραγµατοποιήσει, και να εφαρµόσετε άµεσα τη συλλογική σύµβαση
εργασίας της οµοσπονδίας µας.
∆ηλώνουµε ότι θα παρακολουθούµε στενά τα τεκταινόµενα και ότι θα
επανέλθουµε, και µαζί µε τους εργαζόµενους αν χρειασθεί, θα
αγωνιστούµε για να διασφαλίσουµε ανθρώπινες σχέσεις εργασίας, την
εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και οποιοδήποτε εργασιακό µας
δικαίωµα.
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