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ΠΡΟΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ. ΣΤΡΑΤΗΝΑΚΗ
- κ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΑΚΗΣ
ΓΣΕΕ
ΕΚΕ - ∆Α
∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΚΟΙΝ.: ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΕΠΕ
κ. ΧΑΛΑΡΗΣ

Κύριοι,
Ζητάµε κατεπείγον, να ορίσετε τριµερή συνάντηση µε τον Όµιλο Εταιρειών
DRUCKFARBEN AEBE, µε έδρα τον Ασπρόπυργο Αττικής, θέση Καλλιστήρι,
Λεωφόρος Μεγαρίδος, γιατί η προαναφερόµενη εταιρεία προχώρησε σε έξι (6)
απολύσεις µετά την ίδρυση διοικούσας επιτροπής Σωµατείου, για εκφοβισµό των
εργαζοµένων.
Παρόλο ότι οι εργαζόµενοι απολύθηκαν για τη συνδικαλιστική τους δράση, οι
δύο (2) εξ αυτών, είναι στα εικοσιένα (21) ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου. Όπως φυσικά
γνωρίζετε, το σύνολο των απολυµένων και κυρίως τα ιδρυτικά µέλη του Σωµατείου
καλύπτονται από το άρθ. 14 Ν.1264/82 «Προστασία και διευκόλυνση συνδικαλιστικής
δράσης». Αν και οι εργαζόµενοι στο συγκεκριµένο όµιλο έχουν δεχθεί ήδη µείωση
αποδοχών 12,5% και εργάζονται εφτάωρη (7) εργασία, η εταιρεία προχώρησε σε
απολύσεις.
Σας ενηµερώνουµε ότι, στις 7/2/2012 πραγµατοποιήθηκε εργατική διαφορά
στην Επιθεώρηση Εργασίας Άνω Λιοσίων, και παρόλο τη θέση της Επιθεώρησης να
εφαρµοστεί η νοµοθεσία, κάνοντας ειδική µνεία ως αφορά τα δύο (2) ιδρυτικά µέλη
του Σωµατείου, (θεωρούµε άδικο το διαχωρισµό των απολυµένων γατί και οι έξι (6)
εργαζόµενοι απολύθηκαν ουσιαστικά, για τον ίδιο λόγο, ανεξάρτητα εάν δεν ήταν όλοι
στα ιδρυτικά µέλη).Σας αποστέλλουµε συνηµµένο το ∆ελτίο Εργατικής ∆ιαφοράς της
7/2/2012.
Παρά τις παραβιάσεις της εταιρείας στην υπάρχουσα νοµοθεσία, η εταιρεία
παραµένει σταθερά και προκλητικά, στην άρνησή της να επαναπροσλάβει τους
απολυµένους εργαζόµενους.
Πιστεύοντας ότι εταιρεία παραβιάζει συστηµατικά την κείµενη νοµοθεσία, στην
τριµερή συνάντηση που θα ορίσετε, θα πρέπει να προσκοµίσει αναλυτικές αποδείξεις
πληρωµών, το έντυπο του Π∆ 156/94 και οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό συµφωνητικό,
κάρτες πρόσληψης του ΟΑΕ∆, Φωτοτυπία Ειδικού Βιβλίου Νεοπρ/µένων ΙΚΑ και
θεωρηµένες καταστάσεις Προσωπικού και ότι άλλο κρίνεται απαραίτητο.
Θεωρούµε απαραίτητη την παρουσία της Γενικής Γραµµατέας κ. Στρατηνάκη,
στην τριµερή που θα οριστεί.
Από πλευράς εργαζοµένων θα συµµετέχουν η Ο.Ε.Χ.Β.Ε., το Ε.Κ.Ε. – ∆.Α., η
Γ.Σ.Ε.Ε. και η ∆ιοικούσα Επιτροπή Σωµατείου.
Για την Ο.Ε.Χ.Β.Ε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
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