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 ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΦΟΡΑ  (ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ) 
Όπως ήδη µε το ΑΠ 529/29.04.2009 δελτίο τύπου έχουµε καταγγείλει, η διοίκηση 

της εταιρείας «ΚΑΡΑΤΖΙΣ Α.Ε», έχει πλήρη παραβατική συµπεριφορά σε ότι αφορά 
στην εφαρµογή των νόµων που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και συγκεκριµένα: 

α) Στερεί δεδουλευµένα από τους εργαζόµενους αµείβοντας τους µε την Εθνική 
συλλογική σύµβαση εργασίας και όχι µε τη σύµβαση που η οµοσπονδία µας 
υπογράφει για τα «Πλαστικά και συναφή είδη» 

β) Έχει προχωρήσει σε υποχρεωτική κατάτµηση της άδειας των εργαζοµένων στο 
σύνολο του προσωπικού της, χωρίς συνεννόηση µε το επιχειρησιακό σωµατείο και 
χωρίς έγκριση της επιθεώρησης Λάρισας. 

γ) Προχώρησε σε απολύσεις εργαζοµένων. 
δ) ∆ηµιουργεί ένα κλίµα τροµοκρατίας στους χώρους  εργασίας και µε την απειλή 

της απόλυσης πιέζει τους εργαζόµενους να αποδεχθούν τα αντεργατικά και 
παραβατικά µέτρα που εφαρµόζει. 

ε) Με πρακτικές χαφιεδισµού προσπαθεί να στρέψει τους εργαζόµενους ενάντια 
στο εργασιακό σωµατείου του χώρου και τις υπερκείµενες συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. 

στ) ∆εν κάλεσε ποτέ την διοίκηση του σωµατείου των εργαζοµένων, αγνοώντας 
το αίτηµα της καθώς και αίτηµα της οµοσπονδίας µας, να συζητήσουν  για τη λείψει 
των ανωτέρω παραβατικών µέτρων, όπως άλλωστε και εκ της εργατικής νοµοθεσίας 
είναι υποχρεωµένη.  

ζ) Μετά από έλεγχο της επιθεώρησης εργασίας, κατόπιν καταγγελίας, αιτήµατος 
της οµοσπονδίας µας, προχώρησε ενεργώντας εκδικητικά σε απολύσεις εργαζοµένων. 

 Για τους ανωτέρω λόγους σας καλούµε να συγκαλέσετε άµεσα τριµερή 
συνάντηση στην οποία θα συµµετάσχουν: α. Το Υπουργείο σας (θεωρούµε ότι η 
παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι απαραίτητη), β. Εκπρόσωποι 
της ανωτέρω εταιρείας, γ. η Οµοσπονδία µας µετά εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Ε., του 
Εργατικού κέντρου Λάρισας και  εκπροσώπων  των εργαζοµένων στην εταιρεία. 
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