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Όπως ήδη έχετε ενηµερωθεί µε το υπ’ αριθµ. 491/8-4-2009 έγγραφο του
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας,µε το οποίο συναποστέλλεται
και το έγγραφο της οµοσπονδίας µας 513/19-3-2009, η Βιοµηχανία Λιπασµάτων Ν.
Καρβάλης διενεργεί διαδικασίες πώλησής της, σύµφωνα µε σενάρια που
κυκλοφορούν µέσα στο χώρο της ανωτέρω βιοµηχανίας και επιβεβαιώνονται από τα
ΜΜΕ.
Θεωρούµε εύλογες τις ανησυχίες των 700 περίπου εργαζοµένων και σας καλούµε
δια των αρµοδίων οργάνων να αποτρέψετε οποιαδήποτε αλλαγή στην µετοχική
σύνθεση της εν λόγω βιοµηχανίας, διότι αν κάτι τέτοιο συµβεί θα έχει καταστροφικές
συνέπειες για τους εργαζόµενους, την τοπική κοινωνία, τους αγρότες και την εθνική
οικονοµία.
Πιστεύουµε ακράδαντα, ότι η παραµονή της ανωτέρω βιοµηχανίας υπό δηµόσιο
έλεγχο της δίνει την δυνατότητα να συνεχίσει να ασκεί αποτελεσµατική αγροτική
πολιτική για την χώρα, εξασφαλίζοντας αξιόπιστο λίπασµα µε συµφέρουσες τιµές για
τον Έλληνα αγρότη .
Όπως ήδη γνωρίζετε από τον Ιούνιο του 2008 εφαρµόζεται σχέδιο
χρηµατοοικονοµικής εξυγίανσης 10ετούς διάρκειας στην ανωτέρω βιοµηχανία, η
οποία παρά τη διεθνή ύφεση και κρίση, έχει περιέλθει σε προοπτική κερδοφορίας και
αναπτυξιακής πορείας στην οποία σηµειωτέον συνέβαλαν κυρίως οι εργαζόµενοι.
Θεωρούµε ότι την ευαίσθητη αυτή χρονική στιγµή οποιαδήποτε αλλαγή στη µετοχική
της σύνθεση θα είναι ασύµβατη και καταχρηστική και θα θέσει σε κίνδυνο τη
βιώσιµη και κερδοφόρα πορεία της εταιρείας, προκαλώντας τεράστιο πρόβληµα στην
ίδια την εταιρεία, τους εργαζοµένους, την τοπική, αγροτική και εθνική οικονοµία.
Για τους ανωτέρω λόγους ζητούµε άµεση συνάντηση µαζί σας στην οποία θα
συµµετάσχουν η Οµοσπονδία µας µετά εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε. και του Σωµατείο
των εργαζοµένων στην εταιρεία.. Σκοπός αυτής της συνάντησης θα είναι η
καταγγελία της ασύµβατης συµπεριφοράς των µετόχων της εταιρείας και η αποτροπή
της οποιαδήποτε αλλαγής στη µετοχική της σύνθεση η οποία, αν πραγµατοποιηθεί θα
έχει καταστροφικά αποτελέσµατα.
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