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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ»

Η συγκεκριµένη επιχείρηση ενώ ήδη έχει απολύσει το µεγαλύτερο µέρος των
εργαζοµένων σ΄ όλο τον όµιλο και στους εναποµείναντες εργαζόµενους είχε
εφαρµόσει 3ηµερη εβδοµαδιαία απασχόληση, για µεγάλο χρονικό διάστηµα,
ξαφνικά ανακοίνωσε στο προσωπικό την 30η Αυγούστου 2011 ότι ευχαριστεί το
υπάρχον προσωπικό για τη θυσία και προσφορά τους στην εταιρεία και ότι σταµατά,
από 1/9/2011 η 3ηµερη απασχόληση και

επαναφέρει την 5ηµερη εβδοµαδιαία

απασχόληση .
∆υστυχώς όµως πριν στεγνώσει το µελάνι της ανακοίνωσης, χωρίς καµία
ντροπή και φιλότιµο, την 1η Σεπτεµβρίου 2011 η εταιρεία ξεκίνησε ξανά τις
απολύσεις, συνεχίζοντας τη µόνιµη πλέον τακτική της. Συγκεκριµένα στις 1/9/2011
πρόσθεσε άλλους οκτώ (8) εργαζόµενους στη λίστα των απολυµένων του οµίλου
της «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ».
Η πολιτική του οµίλου «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ» φαίνεται καθαρά ότι είναι το
συνολικό κλείσιµο όλων των εγκαταστάσεών της και φυσικά η απόλυση όλου του
προσωπικού.
∆υστυχώς η «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ» που παρουσιάστηκε σαν «θαύµα» ανάπτυξης,
από τον γνωστό κύριο Λαυρεντιάδη και µε την γνωστή σε όλους πολιτική του «όλα

τα αγοράζω όλα τά πουλάω», αποδείχτηκε ρουλέτα στις πλάτες του Ελληνικού λαού
και στους εργαζοµένους της «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ».
Ζητάµε από την Πολιτεία έστω και καθυστερηµένα να διερευνήσει το µαύρο
παρελθόν καθώς και το σήµερα των ∆ιοικούντων του Οµίλου «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ».
Καλούµε την Κυβέρνηση

και τις Αρµόδιες Αρχές να στείλουν στον

Εισαγγελέα όλους αυτούς που πλούτισαν παράνοµα εις βάρος του Ελληνικού λαού.
Είναι έξω από τη δική µας λογική, επιχειρήσεις να κλείνουν, εργαζόµενοι να
πετιούνται σαν στυµµένες λεµονόκουπες , αλλά οι επιχειρηµατίες να παραµένουν
πάµπλουτοι και κανείς να µην συγκινείται, όταν σήµερα όλος ο Ελληνικός λαός
καλείται να πληρώσει µε την ρήση «άλλος τρώει, άλλος πίνει και άλλος πληρώνει».
Η Οµοσπονδία µας συγχαίρει

τη στάση, του Σωµατείου Εργαζοµένων

Εργοστασίου ΙΝΤΕΡΚΕΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. του οµίλου της «ΝΕΟΧΗΜΙΚΗΣ», που µε
τους αγώνες του ακύρωσε στην πράξη τις προγραµµατισµένες απολύσεις στον
εργασιακό του χώρο.
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