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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Την Τετάρτη 4 Απριλίου 2012 πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και
γεν. γραµµατέα της ΓΣΕΕ καθώς και της νοµικής υπηρεσίας της µε την Οµοσπονδία µας
και τη συµµετοχή των Σωµατείων των εργοστασίων του Οµίλου Λαυρεντιάδη, που
ανήκουν στη χηµική βιοµηχανία.
Εκτιµήθηκε η δραµατική κατάσταση που έχουν περιέλθει, το σύνολο των εταιρειών
από τη λεηλασία και τη κακοδιοίκηση του µέγα αυτού επιχειρηµατία.
Η ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, µε εγκαταστάσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, βρίσκεται στα
πρόθυρα του κλεισίµατος και από τους 500 εργαζόµενους, που ήταν το 2009 στην
επιχείρηση, σήµερα εργάζονται µόλις 150 άτοµα µε τριήµερη απασχόληση.
Η ΙΝΤΕΡΚΕΜ, µε έδρα την Αυλίδα Χαλκίδας, το 2009 είχε περίπου 100
εργαζόµενους ενώ σήµερα, απασχολεί περίπου 70 εργαζόµενους µε τριήµερη
απασχόληση.
Η Εταιρεία ΜΠΑΛΗΣ, µε έδρα τη Ν. Ιωνία Θεσ/νίκης, που απασχολούνται περίπου
100 εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι από τον Οκτώβριο 2011 έως σήµερα και από τον
Ιανουάριο 2012 έχουν προβεί σε επίσχεση εργασίας και περιφρουρούν το εργοστάσιο,
για να µη χαθούν περιουσιακά στοιχεία.
Στις παραπάνω εταιρείες, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πλήρης διοικητικό κενό,
ουσιαστικά δεν υπάρχει διοίκηση. Ούτε είναι καθαρό το ιδιοκτησιακό καθεστώς τους.
Η

Β.Φ.Λ. Ν. Καρβάλης, µε έδρα την Καβάλα, απασχολεί περίπου 800

εργαζόµενους, ενώ είναι µία

επιχείρηση ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, µοναδική στην

Ελλάδα, µε πάρα πολλές παραγγελίες, αδυνατεί να παράγει, λόγω έλλειψης
χρηµατοδότησης πρώτων υλών.

Συνεκτιµήθηκε ότι οι προαναφερόµενες επιχειρήσεις δεν θ’ αντιµετώπιζαν κανένα
ουσιαστικό πρόβληµα λειτουργίας, εάν δεν είχαν περάσει στα χέρια του επιχειρηµατία
Λαυρεντιάδη.
Αποφασίστηκε, η ΓΣΕΕ να ενηµερώσει, κυβέρνηση και πολιτικά κόµµατα, για τη
διαφορετικότητα της κάθε επιχείρησης, ζητώντας πρωτοβουλίες, ώστε να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους, οι συγκεκριµένες επιχειρήσεις, που είναι ζωτικής σηµασίας για τη χώρα
µας, πριν βρεθούν όλοι οι εργαζόµενοι στην ανεργία.
Η Οµοσπονδία µας, θα συνεχίσει ν’ αγωνίζεται, προς κάθε κατεύθυνση, ώστε να
µη βρεθούν άλλοι εργαζόµενοι στο δρόµο.
Θα συνεχίσει ν’ αγωνίζεται, ώσπου οι «εθνικοί ευεργέτες», τύπου Λαυρεντιάδη, να
πληρώσουν για τα εγκλήµατα σε βάρος της χώρας µας και των εργαζοµένων.
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
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