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Προς
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Υπ΄όψιν: Γεν. Γραμματέα, κ. Ανδρέα Νεφελούδη
Κύριε Γενικέ,
Παρακαλούμε να συγκληθεί, το συντομότερο δυνατόν, με ευθύνη και παρουσία
σας, τριμερής συμφιλιωτική σύσκεψη μεταξύ των Ομοσπονδιών μας, και της
εταιρείας ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (ΛΕΩΦ. ΜΕΓΑΡΙΔΟΣ 193 00, ΘΕΣΗ
ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 210 - 5519300, FAX. 210 - 5519301, E-mail:
contact.us@druckfarben.gr, υπόψη κ. Καραβασίλη Γεώργιου).
Αντικείμενο της σύσκεψης είναι:
Α) Οι παράνομες απολύσεις στο τμήμα πωλήσεων του τμήματος χρώματος της
επιχείρησης. Συγκεκριμένα, την Τρίτη 1/12/15 απελύθησαν 15 συνάδελφοι πωλητές,
εκ των οποίων οι: Περάκης Μιχάλης, Μπούλακας Αντώνης, Μπέκερ Νικόλαος, και
Γιαννόπουλος Γιάννης, είναι ιδρυτικά μέλη της προσωρινής διοίκησης του
πανελλήνιου σωματείου εργαζομένων περιοδευόντων πωλητών, εξωτερικών
πωλητών και προωθητών πωλήσεων (ΠΑΣΕΠΕΠ), το οποίο έχει γνωστοποιηθεί
στην εργοδοσία με έγγραφο που επιδόθηκε στις 17/9/15. Ενημερώνουμε δε, πως
τέσσερις εκ των απολυθέντων είναι επίσης ιδρυτικά μέλη του πιο πάνω σωματείου.
Β) Οι παράνομες απολύσεις των Προέδρου και Αναπληρωτή Γραμματέα του
επιχειρησιακού σωματείου της εταιρείας, Γιαννόπουλου Γιάννη, και Μπούλακα
Αντώνη, κατά παράβαση του Νόμου 1264/82 και του άρθρου 14.
Γ)
Η παρεμπόδιση του Προέδρου του επιχειρησιακού σωματείου Γιαννόπουλου
Γιάννη να μεταβεί στον χώρο του εργοστασίου όπου γινόταν έκτακτη συνέλευση των
μελών του σωματείου.
Δ) Η παράβαση του Π.Δ 240/06 περί ενημέρωσης και διαβούλευσης. Συγκεκριμένα,
ενώ η εργοδοσία προέβη σε σημαντική μείωση στο προσωπικό της με τη απόλυση
του συνόλου των πωλητών του τμήματος του χρώματος, ισχυριζόμενη
οικονομοτεχνικούς λόγους, ουδέποτε ενημέρωσε τους εκπροσώπους των
εργαζομένων και ενώ είχε επανειλημμένως οχληθεί και ερωτηθεί, οι απαντήσεις ήταν
αόριστες και αν μη τι άλλο ψευδείς.
Ε) Η μη συμμόρφωση του εργοδότη, στην απόφαση επιθεωρητή περί διαφωνίας
εργοδότη και συνδικαλιστικής οργάνωσης.
Στη σύσκεψη θα είναι παρόντες και οι εκπρόσωποι των δύο σωματείων των
εργαζομένων
Κοινοποίηση





Προϊστάμενο Διεύθυνσης Αμοιβής Εργασίας, κ. Κων/νο Αγραπιδά
Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων Περιοδευόντων Πωλητών, Εξωτερικών
Πωλητών και Προωθητών Πωλήσεων (ΠΑΣΕΠΕΠ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΝΤΡΟΥΚΦΑΡΜΠΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ.
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