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                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
 
            ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ  ΣΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ  KRAFT - ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ  
 

Η  μονίμως παραβατική εταιρεία που αρνείται να σεβαστεί στο ελάχιστο τα εργατικά 
δικαιώματα, προχώρησε αδίστακτα χωρίς ίχνος ευαισθησίας σε δεκαπέντε (15) απολύσεις. 

Στην προσπάθειά της να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους, να διαλύσει το Σωματείο, 
οι κύριοι αυτοί δεν δίστασαν να καταργήσουν το τμήμα πωλήσεων !!! 

                                     ΝΤΡΟΠΗ   ΚΑΙ   ΑΙΣΧΟΣ 
Μετά από μειώσεις μισθών, καθυστερήσεις μισθοδοσίας , παραβατικές συμπεριφορές 

σε όλα τα επίπεδα, μη καταβολή πλήρως αποδοχών αδείας- επιδόματος, αλλαγές ωραρίων 
χωρίς να δηλώνονται, εργασίες κατά τις αργίες χωρίς να πληρώνονται, υπέρβαση χρονικών 
ορίων εργασίας χωρίς αμοιβή, είναι ο τρόπος που έχουν επιλέξει να συμπεριφέρονται 
απέναντι στους εργαζόμενους που μάχονται για την κερδοφορία της επιχείρησης. 

Δυστυχώς παρόλες τις διαμαρτυρίες του Σωματείου, της Ομοσπονδίας μας, τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα δεν έχουν ανταποκριθεί στο έργο τους. 

                                        ΑΚΟΥΕΙ  ΤΟ  ΣΕΠΕ 
Αποδεικνύεται σ’ όλη την έκτασή του  ότι η αχαριστία περισσεύει για τους πονηρούς 

εγκέφαλους της διοίκησης της KRAFT. Αντί να σεβαστούν την υπομονή των εργαζομένων, 
την διαλλακτική στάση του Σωματείου για μια σοβαρή αντιμετώπιση των προβλημάτων, 
ακολούθησαν το δρόμο των απολύσεων. 

Συγκεκριμένα, υποκριτικά δήλωσαν ότι καταργούν το τμήμα πωλήσεων απολύοντας 
τους δεκαπέντε (15) πωλητές, φυσικά η επιλογή του τμήματος δεν έγινε τυχαία, όταν στο 
τμήμα των πωλητών εργάζονται πολλά από τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου πωλητών, που 
πρόσφατα ιδρύθηκε, αλλά και ο πρόεδρος του εργοστασιακού Σωματείου όπως και ο 
γραμματέας. 

Είναι καθαρό ότι το σύνολο των απολύσεων είναι παράνομες κατά παράβαση του 
Ν.1264/82 άρθρου 14. 

Είναι βέβαιο ότι αυτό το γνωρίζει η διοίκηση της εταιρείας, αλλά στην προσπάθειά της 
να τρομοκρατήσει το σύνολο των εργαζομένων, έγραψε στα παλαιά της υποδήματα την 
νομοθεσία και τα θεσμικά όργανα του κράτους. 

Καλούμε την κυβέρνηση, τον Υπουργό Εργασίας να καταδικάσουν αυτές τις ενέργειες, 
η ανοχή στην εργοδοτική αυθαιρεσία δεν πρέπει να συνεχιστεί. 

Καλούμε την κυβέρνηση, τον Υπουργό Εργασίας να παρέμβουν ώστε να ανακληθούν 
άμεσα οι απολύσεις. 

Το συνδικαλιστικό κίνημα σύσσωμο πρέπει να καταδικάσει αυτές τις ενέργειες, όλοι 
είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων μας.  

 

Η  ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΤΗΣ  ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ  ΔΕΝ  ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
                                        
 

                                                                                                Γραμματεία  Τύπου  Ο.Ε.Χ.Β.Ε.                  
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