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ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ Ν. ΚΑΡΒΑΛΗΣ

____________________________________________________________________________________________

Κ. Υπουργοί,
Με τα ΑΠ 513/19-03-2009 και ΑΠ 526/23-04-2009 έγγραφα µας καθώς και µε το
ΑΠ 491/08-04-2009 έγγραφο του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας σας είχαµε ενηµερώσει για τα σενάρια που όσο περνά ο καιρός
πληθαίνουν περί της διαδικασίας πώλησης της Βιοµηχανίας Λιπασµάτων Ν.
Καρβάλης και ζητούσαµε άµεση συνάντηση µαζί σας µε σκοπό την καταγγελία
αφενός µεν της ασύµβατης συµπεριφοράς των µετόχων αφετέρου την αποτροπή
οποιαδήποτε αλλαγής στη µετοχική σύνθεση της εταιρείας.
Σήµερα 3 µήνες µετά την πρώτη µας επιστολή διαπιστώνουµε ότι όχι µόνο δεν
έχετε ικανοποιήσει το αίτηµα µας, αλλά δεν έχετε µπει καν στο κόπο να
επικοινωνήσετε µαζί µας για να το προσεγγίσουµε και να εξετάσουµε από κοινού πως
µπορούµε να το δροµολογήσουµε.
Θεωρούµε ότι ένα θέµα που αφορά 700 εργαζόµενους της ανωτέρω εταιρείας,
την τοπική κοινωνία, τους αγρότες και κατ’ επέκταση την Εθνική οικονοµία είναι
αρκετά σοβαρό και σηµαντικό και αναµέναµε από την πλευρά σας µια ιδιαίτερη
ευαισθησία τουλάχιστον σε ότι αφορά στον χρόνο αντιµετώπισης του.
Επειδή γνωρίζουµε το ήθος και το ύφος σας πιστεύουµε ότι αφενός το ανωτέρω
αίτηµα µας δεν έχει αρχειοθετηθεί στο καλάθι των αχρήστων, αφετέρου κάνουµε
έκκληση να το επανεξετάσετε το συντοµότερο δυνατόν διότι το διακύβευµα της
προσφοράς αξιόπιστου λιπάσµατος σε συµφέρουσες τιµές στον Έλληνα αγρότη και η
διασφάλιση των 700 εργαζοµένων και κατ’ επέκταση της τοπικής κοινωνίας είναι όχι
µόνο σοβαρό, τοπικό αλλά κατ’ επέκταση Εθνικό θέµα.
Τέλος σηµειώνουµε ότι η µη άµεση ανταπόκριση στο αίτηµα µας για συνάντηση
µαζί σας και λόγω της σοβαρότητας και του επείγοντος του αιτήµατος µας, θα µας
υποχρεώσει να προβούµε, σε συνεργασία µε το επιχειρησιακό σωµατείο σε δυναµικές
κινητοποιήσεις .

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ

