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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 

Η Οµοσπονδία µας καταγγέλλει την απαράδεκτη συµπεριφορά, την 
υποκρισία και το θράσος του αναπληρωτή υπουργού ΥΕΘΑ κ. Μπεγλίτη. 

Με επαίσχυντη τακτική οδήγησε 250 εργαζόµενους στην απόλυση 
και στην ανεργία, ενώ ανάµεναν την υλοποίηση των υποσχέσεων του 
για ανανέωση των συµβάσεων τους. 

Με γκεµπελίστικες µεθόδους πρόσθεσε στην ανέχεια και την 
εξαθλίωση 250 οικογένειες που αδυνατούν πλέον να  ανταπεξέλθουν στις 
στοιχειώδεις απαιτήσεις της ζωής και της καθηµερινότητας. 

Για µήνες ο αναπληρωτής υπουργός κ.Μπεγλίτης µε περισσή 
υποκρισία και θράσος κορόιδευε τους εργαζόµενους αυτούς που από το 
2000 και µετά προσέφεραν την εργασία τους µέσω του ραγιάδικου 
νόµου, της ενοικίασης προσωπικού, µε αποδοχές 700-800 Ε, χωρίς 
κανένα δικαίωµα αποζηµίωσης και διασφάλισης της εργασίας τους. 

ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ 
ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ.  

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΣΑΣ ΠΟΥ 
ΞΕΠΕΡΝΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΟΡΙΑ !!!!!!!! 

Ο κ. υπουργός υποσχέθηκε µονιµοποίηση µε επί πλέον πριµοδότηση 
µέσω ΑΣΕΠ, ως αναγνώριση και λόγω της ευαισθησίας του, όπως ο ίδιος 
τόνιζε, απέναντι σε εργαζόµενους των 700-800 Ε. 

Τελικά στις 31 Ιουλίου 2010, σε έµπρακτη απόδειξη της ευαισθησίας 
αυτής, τους απέλυσε, ενώ πριν τόνιζε σε συνάντηση µε την Οµοσπονδία 
µας και το Σωµατείο των εργαζοµένων ότι θα προχωρήσει σε ανανέωση 
των συµβάσεων για τρεις (3) µήνες, γιατί ακόµη δεν υπήρχε η 
δυνατότητα να προχωρήσει η διαδικασία µέσω ΑΣΕΠ. 

Τόνιζε δε, ότι είναι απολύτως απαραίτητοι για  την στελέχωση 
του παραγωγικού προγράµµατος της εταιρείας. 

Στις 4 Αυγούστου 2010 και ύστερα από την αντίδραση των 
εργαζοµένων να προχωρήσουν σε κατάληψη των κεντρικών γραφείων 
της εταιρείας, ο κ. Μπεγλίτης µέσω ∆ελτίου Τύπου ενηµέρωνε τους 
εργαζόµενους  ότι η ανανέωση των συµβάσεων δεν πραγµατοποιήθηκε 
λόγω του θερινού κλεισίµατος της εταιρείας, τους  διαβεβαίωνε δε και 



δεσµευόταν για άλλη µία φορά ότι η ανανέωση των συµβάσεων θα 
προχωρήσει από την 1η Σεπτεµβρίου 2010. 

Το ίδιο επανέλαβε και επιβεβαίωσε και ο γενικός γραµµατέας του 
ΥΕΘΑ, κ. Τόσκας σε συνάντηση µε το Σωµατείο των εργαζοµένων. 

Η νέα διοίκηση των ΕΑΣ σε συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε την 
1η Σεπτεµβρίου 2010 µε το Σωµατείο των εργαζοµένων συνέχισε µε την 
σειρά της τον εµπαιγµό αντικαθιστώντας τις υποσχέσεις του κ.Μπεγλίτη 
µε αόριστες υποσχέσεις για το µέλλον. 

Κύριοι ως εδώ, η ανοχή και η αντοχή µας έχει τελειώσει. 
ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ Ε∆Ω ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

Σταµατήστε να παίζετε µε τις ανάγκες των εργαζοµένων 
αλλά και µε το παραγωγικό πρόγραµµα της εταιρείας. 
Κ. Μπεγλίτη οι δεσµεύσεις σας τείνουν να γίνουν αδέσµευτες και 

κοροϊδία και εµπαιγµός για τους εργαζόµενους. 
Η Οµοσπονδία και το Σωµατείο εργαζοµένων καλούν τους 

εργαζόµενους συµβασιούχους στα ΕΑΣ σε συγκέντρωση, στα κεντρικά 
γραφεία της εταιρείας, Ηλιουπόλεως 1, την ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου και 
ώρα 9.00  

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                Ο ΓΕΝ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

        Ε. ΘΕΟΧΑΡΗΣ                                      ∆. ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ 


