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                                                  ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
    ΑΠΟΛΥΘΗΚΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΡΙΠΙ∆Η 
                   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15/1/2014 ΣΤΙΣ 8.00π.µ. 
                                       ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ 
 
 
 Με µια αισχρή δήλωση-καταγγελία, της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙ∆Η, που  αποτυπώνει 
ανάγλυφα την εποχή που βιώνουµε και αναδεικνύει τις τεράστιες ευθύνες της πολιτείας για τον 
«σταυρό» που φορτώνονται οι εργαζόµενοι και ο λαός, απολύει το σύνολο των εργαζοµένων. 
 Σας εκθέτουµε το κείµενο όπως ακριβώς δόθηκε στους εργαζόµενους. 

«….. ∆υστυχώς µε νεότερη νοµοθετική ρύθµιση, δίδεται το δικαίωµα στον 
ασφαλιστικό φορέα ΙΚΑ, όταν υπάρχουν οφειλές, να στερεί στον οφειλέτη, τη δυνατότητα 
εισόδου στο σύστηµα ηλεκτρονικής καταχώρησης των καταστάσεων ασφάλισης (ΑΠ∆), 
και κατ’ επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης των σ’ αυτή απασχολούµενων γεγονός το 
οποίο συνέβη και στην επιχείρησή µας. Ως εκ τούτου  στερούµεθα αναίτια πλέον, να σας 
παρέχουµε ασφαλιστική κάλυψη και συνακόλουθα µε τούτο δεν δυνάµεθα να σας 
απασχολούµε ανασφάλιστους. Μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και προκειµένου να 
σας παρασχεθεί η δυνατότητα εγγραφής στο Ταµείο Ανεργίας, µε την παρούσα 
καταγγέλλουµε την από 2/10/1995 υφιστάµενη µεταξύ µας εργασιακή σχέση. 
 Σας ενηµερώνουµε ότι αδυνατούµε να καταβάλλουµε την νόµιµη αποζηµίωσή σας, 
η οποία ανέρχεται στο ποσόν των …………µέχρι 8/1/2014 ………». 
 Είναι βέβαιο όµως ότι οι συγκεκριµένες απολύσεις είναι παράνοµες για τους παρακάτω 
λόγους: 
 Η εταιρεία ΚΑΡΙΠΙ∆Η, φαίνεται  ότι µεταβιβάστηκε (ενοικιάστηκε) από 12/12/2013 στην 
άγνωστη νεοϊδρυθείσα εταιρεία, LOW POWER GREINTECH MON IKE, ενώ οι απολύσεις 
πραγµατοποιήθηκαν στις 8/1/2014 χωρίς καταβολή αποζηµίωσης !!! 
 Καταστρατηγώντας βάναυσα ακόµα και το Π.∆. υπ’ αριθ. 178/12-7-2002, που 
προστατεύει δήθεν, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης της εταιρείας, 
παρόλα αυτά ο νέος υποτιθέµενος εργοδότης αδιαφορεί πλήρως λέγοντας ότι, εγώ ενοικίασα 
τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και δεν µ’ ενδιαφέρουν οι εργαζόµενοι !!! 
 Χιλιάδες συνάδελφοί µας, απολύονται καθηµερινά µέσα από παράνοµες διαδικασίες, 
πολλές φορές χωρίς να αποζηµιώνονται και αναγκάζονται να κινηθούν δικαστικά µέσα από µια 
επίπονη διαδικασία που για να τελεσιδικήσει µπορεί να περάσουν και πέντε (5) χρόνια. 

Εκατοντάδες επιχειρηµατίες-απατεώνες χωρίς να διαθέτουν ίδια κεφάλαια  
δανειζόντουσαν εκατοµµύρια ευρώ για να επενδύσουν, υποτίθεται, στις επιχειρήσεις τους και τα 
έστελναν κατευθείαν     στους προσωπικούς τους λογαριασµούς.  

 
 
 
 



 
 
 Σήµερα καλείται ο εξαθλιωµένος ελληνικός λαός µέσα από την ανά-κεφαλαιοποίηση των 

Τραπεζών να στηρίξει το σάπιο τραπεζικό σύστηµα που έδινε ανεξέλεγκτα  δάνεια και τα οποία 
κατασπατάλησαν οι τραπεζίτες από κοινού µε  διαπλεγµένους επιχειρηµατίες. 

Ταυτόχρονα οι εργαζόµενοι βασανίζονται από ένα νοµικό πλαίσιο που βολεύει και 
εξυπηρετεί όλους αυτούς, που µε δανεικά χρήµατα έστηναν επιχειρήσεις και σήµερα 
έχουν κλείσει,  παραµένοντας εγκλωβισµένοι χωρίς απόλυση, χωρίς αποζηµίωση, χωρίς 
να έχουν εξοφληθεί ούτε τα δεδουλευµένα τους, χωρίς  να µπορούν να αποδείξουν ότι 
είναι ουσιαστικά, άνεργοι. 

Μέσα απ’ αυτό το απαράδεκτο νοµικό πλαίσιο που επιτρέπει στους εργοδότες να ζητούν 
και να παίρνουν συνεχής αναβολές χωρίς κανένα ουσιαστικό λόγο οι εργαζόµενοι παραµένουν 
εγκλωβισµένοι και µόνιµα θύµατα.  

 
       ΑΛΗΘΕΙΑ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
                                                ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΤΟΧΟΙ ; 
 

 Τρανταχτό παράδειγµα , ο µέγας επενδυτής της χώρας µας, Λαυρέντης Λαυρεντιάδης !!!, 
που έστειλε χιλιάδες εργαζόµενους στην ανεργία  από τις εταιρείες του κλάδου µας 
ΝΕΟΧΗΜΙΚΗ, ΙΝΤΕΡΚΕΜ,ΜΠΑΛΗΣ,ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ και ALAPIS, ενώ οι προσωπικοί του 
λογαριασµοί αυξάνονταν συνεχώς. 
 Τις  αµαρτίες αυτών των εργοδοτών και της αδιάφορης κυβέρνησης πληρώνουν  οι 300 
εργαζόµενοι-άνεργοι, της εταιρείας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ:  Τρία  (3)  χρόνια   ταλαιπωρούνται   
δικαστικά µέσα   από  παράλογες αναβολές που εξυπηρετούν µόνο τον εργοδότη, διεκδικώντας  
 το αυτονόητο δικαίωµα τουλάχιστον να µπορούν ν’ αποδείξουν ότι είναι άνεργοι και όχι 
εργαζόµενοι, σε µια επιχείρηση  κλειστή αφού καµία αποζηµίωση  δεν τους έχει  
καταβληθεί αλλά ούτε και στο Ταµείο Ανεργίας µπορούν να εγγραφούν. 

Η Οµοσπονδία µας αποφάσισε, µε τους εργαζόµενους-απολυµένους του εργοστασίου 
ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙ∆Η και τους άνεργους-εργαζόµενους της εταιρείας ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, να 
πραγµατοποιήσουµε συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας, την Τετάρτη 
15/1/2014 και ώρα 8.00 π. µ. , µε προ-συγκέντρωση στην πλατεία Κλαυθµώνος. 

Καλούµε τα Σωµατεία – µέλη µας αλλά και γενικότερα τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, να 
ενισχύσουν µε την παρουσία τους ένα δίκαιο αγώνα, που στόχο έχει να ανατραπεί στην πράξη 
αυτή η βάρβαρη πολιτική σε βάρος των εργαζοµένων. 
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