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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ
Η Οµοσπονδία µας αποφάσισε την Παρασκευή 10/1/2014 και ώρα 8.00 π.µ.
συγκέντρωση διαµαρτυρίας στο εργοστάσιο ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙ∆Η, οδός ∆ηµαράκη 20 Βοτανικός, το
οποίο µεταβιβάστηκε στην εταιρεία LOW POWER GREINTECH MON IKE.
Στόχος της διαµαρτυρίας µας είναι να σταµατήσουν οι υπεύθυνοι της εταιρείας να
παίζουν µε τα ελάχιστα εργασιακά δικαιώµατα και την αξιοπρέπεια των εργαζοµένων.
Με την επικαλούµενη µεταβίβαση, ζητούν απ’ τους εργαζόµενους να υποβάλλουν νέα
αίτηση πρόσληψης στην δήθεν νέα εταιρεία, αποποιούµενοι τόσο την προϋπηρεσία τους όσο
και το µεροκάµατό τους, όπως είχε διαµορφωθεί µέχρι σήµερα. Ταυτόχρονα εκβιάζουν,
επισηµαίνοντας, ότι για όσους δεν υπάρξει θέση εργασίας, δεν µπορούν ούτε να απολυθούν
γιατί δεν υπάρχουν χρήµατα για αποζηµιώσεις.
Εκατοντάδες συνάδελφοί µας, σε όλους τους κλάδους και της χηµικής βιοµηχανίας, είναι
εγκλωβισµένοι σε ατελείωτες δικαστικές περιπέτειες, λόγω των συνεχών αναβολών. Οι
εταιρείες, που εργάζονταν, έχουν οδηγηθεί στο πτωχευτικό δίκαιο, ενώ οι ίδιοι είναι άνεργοι
παρουσιάζονται ως εργαζόµενοι, αναµένοντας τις δικαστικές αποφάσεις, για την απόλυσή τους
ως λύτρωση, ώστε να εγγραφούν στον ΟΑΕ∆ και σε διάφορα κοινωνικά τιµολόγια, όπως οι
εργαζόµενοι των εταιρειών ΠΕΤΖΕΤΑΚΙΣ, ΙΝΤΕΡΚΕΜ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ, ALAPIS, SPRIDER
κ.λ.π.
ΝΕΑ ΗΘΗ ΝΕΑ ΕΘΙΜΑ
Γνωστό σε όλους µας είναι ότι το εργατικό δίκαιο έχει µετατραπεί σε εργοδοτικό, αλλά ο
εκφυλισµός θα πρέπει να σταµατήσει.
Καλούµε την κυβέρνηση, τους αρµόδιους Υπουργούς Εργασίας και ∆ικαιοσύνης,
επιτέλους να κατανοήσουν το δράµα και την ταλαιπωρία των εργαζοµένων–ανέργων,
διαµορφώνοντας άµεσα νέο νοµοθετικό πλαίσιο που θα απαγορεύει τις συνεχόµενες
αναβολές των δικαστηρίων από τους εργοδότες σε βάρος των εργαζοµένων.
Αυτός είναι και ο στόχος της εικονικής ή µη, µεταβίβασης της εταιρείας ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΠΙ∆Η
που θέλει εργαζόµενους-απολυµένους, χωρίς αποζηµίωση, δίνοντάς τους όµως δήθεν, την
ευκαιρία να εργαστούν στη νέα εταιρεία µε 26€ ηµεροµίσθιο ή να οδηγηθούν στο αδιέξοδο των
δικαστηρίων.
Τι κι αν υπάρχει το Π.∆. υπ’ αριθ. 178/12-7-2002, που προστατεύει και διασφαλίζει,
υποτίθεται, τα δικαιώµατα των εργαζοµένων σε περίπτωση µεταβίβασης της εταιρείας, παρόλα
αυτά οι εργοδότες µπορούν και αδιαφορούν προκλητικά.
Καλούµε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, µε την παρουσία τους, να ενισχύσουν
την συγκέντρωση, ώστε όλοι µαζί ν’ ανατρέψουµε αυτό το απαράδεκτο καθεστώς και να
καταγγείλουµε, µ’ όλη τη δύναµη της φωνής µας , την αδιάφορη στάση του Υπουργού
Εργασίας προς τους εργαζόµενους και την αµέριστη συµπαράστασή του προς τους
εργοδότες.
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